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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, trimis comisiilor cu adresa nr. PL.X 193 din 22 martie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisiile au avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1931/28.12.2005 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/325/04.04.2006 - favorabil) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/792/28.03.2006 - favorabil) 
• Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.45/142/12.04.2006 - favorabil) 
• Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.29/94/12.04.2006 - favorabil). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare revizuirea legislaţiei existente în domeniul protecţiei a persoanelor cu handicap, urmărindu-se 
promovarea cu prioritate a măsurilor active de protecţie şi independenţă personală faţă de dependenţa de ajutoarele instituţionale, precum şi 
dezvoltarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap astfel încât să răspundă nevoilor reale ale persoanelor, prin crearea serviciilor 
corespunzătoare la nivelul comunităţii, bazate pe o strategie clară şi în conformitate cu particularităţile locale.  
 
Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege din următoarele considerente: 

• este necesară crearea cadrului legislativ pentru respectarea interesului persoanei cu handicap, în conformitate cu nevoile sale individuale, 
reducerea riscurilor de excluziune socială şi facilitarea participării depline şi active la viaţa comunităţii; 
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• multe dintre concepte, responsabilităţile instituţionale şi prevederile existe în legislaţia din domeniu în vigoare nu mai sunt în concordanţă 
cu situaţia prezentă, cu necesitatea adaptării la piaţa muncii şi cu noua legislaţie europeană în domeniu. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
3. La dezbaterile asupra proiectului de lege, desfăşurate pe parcursul a mai multor şedinţe, au participat ca invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
1. D-l Silviu Didilescu – preşedinte Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
2. D-l Bogdan Lehel – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap  
3. Reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Sindicatului Asistenţilor Personali, 

Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic, Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotor din România, Ligii Naţionale a Organizaţiilor cu 
Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească, Organizaţiei pentru Copii şi Tineri cu Nevoi Speciale “TREBUIE”, Asociaţiei Tinerilor cu 
DOWN, Asociaţiei Handicapaţilor Fizic, Ligii pentru Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România. 

 
4. La lucrările comisiilor au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 36 membri ai celor două comisii. 
Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 martie 2006. 
 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma finalizărilor dezbaterilor în şedinţa din 4 iulie 2006, respectiv 17 octombrie 2006, Comisiile propun admiterea cu modificări a 
proiectului de lege: 
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I. Amendamente admise 
 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
 

0    1 2 3
 
1 

 
Titlul legii 
 
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale, definiţii şi principii 
 

 
Nemodificat  

 

 
3 

 
Art.1. – Prezenta lege reglementează drepturile 
persoanelor cu handicap acordate în scopul 
integrării şi incluziunii sociale a acestora. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.1. – Prezenta lege reglementează drepturile 
şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în 
scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.”
 
Autor: d-l deputat Mircea Puşcă 
 

 
S-a introdus termenul obligaţiile deoarece într-o 
societate, o persoană trebuie să aibă atât drepturi 
cât şi obligaţii. 
Pentru concordanţă cu obiectul şi conţinutul 
legii. 
 

 
4 

 
Art.2. – (1) Persoanele cu handicap, în sensul 
prezentei legi, sunt acele persoane cărora mediul 
social, neadaptat deficienţelor lor, le împiedică 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.2. - (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul 

 
Definirea persoanelor cu handicap numai prin 
raportare la mediul neadecvat este lacunară, 
esenţial pentru acestea fiind existenţa unor 
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0 1 2 3 
total sau le limitează accesul cu şanse egale la 
viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 
sprijinul integrării şi incluziunii sociale. 
(2) De dispoziţiile prezentei legi beneficiază 
copiii şi adulţii cu handicap cu domiciliul sau 
reşedinţa pe teritoriul României. 
 

prezentei legi, sunt acele persoane cărora, 
datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau 
senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura 
în mod normal activităţi cotidiene, necesitând 
măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, 
integrării şi incluziunii sociale. 
(2) De dispoziţiile prezentei legi beneficiază 
copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, 
cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada 
în care au, conform legii, domiciliul sau 
reşedinţa în România.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Mircea Puşcă, Constantin 
Amarie şi Stelian Duţu 
 

afecţiuni care îngrădesc accesul normal la viaţa 
socială şi de aceea necesită măsuri speciale de 
protecţie. 
Formularea este consacrată în materie. 

 
5 

 
Art.3, preambul 
 
Art.3. – Protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap au la bază următoarele 
principii: 
 

 
Nemodificat  

 

 
6 

 
Art.3 lit.a) 
 
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor cu handicap; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„a) respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului;” 
 
Autor: d-l deputat Mircea Puşcă 
 
 
 
 

 
Pentru evitarea discriminării. 
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7 

 
Art.3 lit.b) – o) 
 
b) prevenirea şi combaterea discriminării; 
c) egalizarea şanselor; 
d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 
e) solidaritatea socială; 
f) responsabilizarea comunităţii; 
g) subsidiaritatea;  
h) adaptarea societăţii la persoana cu handicap; 
i) interesul persoanei cu handicap; 
j) abordarea integrată; 
k) parteneriatul. 
l) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia 
asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de 
suport de care beneficiază; 
m) abordarea centrată pe persoana în furnizarea 
de servicii; 
n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului; 
o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive 
în determinarea sprijinului şi asistenţei sociale. 
 

 
Lit.b) – o) nemodificate 

 

 
8 

 
__ 
 

 
Se propune introducerea, după lit.o) a art.3, a 
unei litere noi, lit.p), cu următorul cuprins:  
„p) integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap, cu drepturi şi 
obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai 
societăţii.” 
 
Autor: d-l deputat Mircea Puşcă 
 

 
Pentru a întări şi completa principiul egalităţii de 
şanse. 
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9 

 
Art.4. – Autorităţile publice, furnizorii de servicii 
sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum şi 
persoanele fizice şi juridice responsabile de 
aplicarea prezentei legi au obligaţia să 
promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile 
persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă 
cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, 
adoptată la Strasbourg la 13 mai 1996, ratificată 
prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte 
acte interne şi internaţionale în materie la care 
România este parte. 
 

 
Nemodificat  

 

 
10 

 
Art.5, punctele 1 – 8 
 
Art.5. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile folosite au următoarele semnificaţii: 
1. acces neîngrădit al persoanei cu handicap – 
accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic, 
informaţional şi comunicaţional; 
2. accesibilitate – ansamblul de măsuri şi lucrări 
de adaptare a mediului fizic, precum şi a 
mediului informaţional şi comunicaţional 
conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor 
esenţial de exercitare a drepturilor şi de 
îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap 
în societate;  
3. adaptare – procesul de transformare a 
mediului fizic şi informaţional, a produselor sau 
sistemelor, pentru a le face disponibile şi 
persoanelor cu handicap; 
4. adaptare rezonabilă la locul de muncă – 

 
Nemodificate 
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totalitatea modificărilor făcute de angajator 
pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă a 
persoanei cu handicap; presupune modificarea 
programului de lucru, achiziţionare de 
echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi 
alte măsuri asemenea; 
5. angajare  asistată – opţiunea de angajare care 
facilitează munca în locuri de muncă obişnuite de 
pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune 
oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi 
la locul de muncă, transport, tehnologii 
ajutătoare, instruire, specializare; 
6. asistent personal al persoanei cu handicap 
grav – persoana care supraveghează, acordă 
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu 
handicap grav, pe baza planului de recuperare 
pentru copilul cu handicap, respectiv planul 
individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap. 
7. asistent personal profesionist – persoana fizică 
atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi 
protecţia adultului cu handicap grav sau 
accentuat aflat în condiţiile precizate de lege; 
8. asistenţă vie – include asistenţa animală, ca de 
exemplu câinele ghid; 
 

 
11 

 
Art.5 punctul 9 
 
9. atelier protejat – spaţiul adaptat nevoilor 
persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară 
activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a 
abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„9. atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor 
persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară 
activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a 
abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din 

 
 
 
Pentru a acoperi toate posbilităţile, întrucât şi în 
unităţi de învăţământ speciale se desfăşoară 
activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a 
abilităţilor. 
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comunitate, în centre de zi,  în centre 
rezidenţiale;  
 

comunitate, în centre de zi,  în centre rezidenţiale 
şi în unităţi de învăţământ speciale;” 
 
Autor: d-na deputat Gabriela Nedelcu  
 

 
12 

 
Art.5 punctele 10 - 12 
 
10. bugetul personal complementar stabileşte 
limitele cheltuielilor personale din cursul unei 
luni, în funcţie de gradul de handicap, pentru 
plata taxei de abonament radio/TV, a 
abonamentului telefonic cu impulsuri incluse şi a 
taxei pentru abonamentul la curentul electric; 
11. căi şi mijloace de acces - elementele prin 
care se asigură accesul în clădirile publice şi care 
asigură posibilitatea deplasării persoanelor cu 
handicap în interiorul clădirii; 
12. cerinţe educative speciale – necesităţile 
educaţionale suplimentare, complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei adaptate 
particularităţilor individuale şi celor 
caracteristice unei anumite deficienţe sau 
tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o 
asistenţă complexă de tip medical, social etc; 
 

 
Nemodificate 

 

 
13 

 
Art.5 punctul 13 
 
13. clădiri de utilitate publică – clădirile 
aparţinând instituţiilor publice şi private care 
oferă populaţiei servicii de diferite tipuri, cum ar 
fi: servicii de sănătate şi recuperare, de educaţie, 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„13. clădiri de utilitate publică – clădirile 
aparţinând instituţiilor publice şi private care 
oferă populaţiei diferite tipuri de servicii;” 
 

 
S-a eliminat enumerarea tipurilor de servicii 
întrucât nu era atotcuprinzătoare, putând da 
naştere la interpretări. 
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culturale, economice, bancare, religioase, poştale, 
hoteliere etc; 
 

Autor: d-l deputat Mircea Puşcă 

 
14 

 
Art.5 punctul 14 
 
14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap – organul de specialitate fără 
personalitate juridică în subordinea consiliului 
judeţean, respectiv, a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti ale cărei 
atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta 
lege; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap – organul de specialitate fără 
personalitate juridică în subordinea consiliilor 
judeţene, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cărei 
atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta 
lege;” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
Pentru evitarea confuziilor, întrucât fiecare 
consiliu judeţean şi fiecare sector al municipiului 
Bucureşti are în subordine o astfel de comisie. 

 
15 

 
Art.5 punctele 15 - 16 
 
15. contractare – procedura de 
finanţare/cofinanţare de către autorităţile 
administraţiei publice locale a serviciilor sociale 
publice realizate de furnizorii privaţi de servicii 
sociale, acreditaţi în condiţiile legii. 
16. dizabilitate – termenul generic pentru 
afectări/deficienţe, limitări de activitate şi 
restricţii de participare definite conform 
Clasificării Internaţionale a Funcţionării, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii, adoptată şi aprobată de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă 
aspectul negativ al interacţiunii individ – context; 
 
 

 
Nemodificate 
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16 
 
Art.5 punctul 17 
 
17. egalizarea şanselor – procesul prin care 
diferitele structuri sociale şi de mediu, 
infrastructura, serviciile, activităţile informative 
sau documentare devin disponibile fiecăruia, 
inclusiv persoanelor cu handicap;  

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„17. egalizarea şanselor – procesul prin care 
diferitele structuri sociale şi de mediu, 
infrastructura, serviciile, activităţile informative 
sau documentare devin disponibile şi persoanelor 
cu handicap;” 
 
Autor: d-l deputat Mircea Puşcă 
 

 
 
Pentru înţelesul corect al sintagmei „egalizarea 
şanselor”. 

 
17 

 
Art.5 punctul 18 
 
18. incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni 
multidimensionale din domeniile protecţiei 
sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, 
educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, 
mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, 
destinate combaterii excluziunii sociale;  
 

 
Nemodificat  

 

 
18 

 
Art.5 punctul 19 
 
19. indemnizaţie lunară – prestaţia socială lunară 
care reprezintă sume de bani acordate 
persoanelor cu  handicap de natură a facilita 
egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi 
autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„19. indemnizaţie lunară – prestaţia socială 
lunară reprezentând sume de bani acordate 
persoanelor cu  handicap de natură a facilita 
egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi 
autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale;” 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu şi Adrian 
Miuţescu 
 

 
 
Pentru claritatea formulării. 

 10 



0 1 2 3 
 

19 
 
Art.5 punctele 20 – 23 
 
20. integrare socială - procesul de interacţiune 
dintre individ sau grup şi mediul social, prin 
intermediul căruia se realizează un echilibru 
funcţional al părţilor; 
21. însoţitor – persoana care acompaniază 
persoana cu handicap şi care beneficiază de 
drepturi în condiţiile prevăzute de lege; 
22. loc de muncă protejat - spaţiul aferent 
activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor 
acesteia, care include cel puţin locul de muncă, 
echipamentul, toaleta şi căile de acces;  
23. manager de caz – membrul echipei 
pluridisciplinare care coordonează, 
monitorizează şi evaluează îndeplinirea planului 
individual de servicii precum şi măsurile luate în 
legătură cu adultul cu handicap;  
 

 
Nemodificate 

 

 
20 

 
Art.5 punctul 24 
 
24. planul individual de servicii fixează obiective 
pe termen scurt şi mediu precizând modalităţile 
de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap 
prin care se realizează activităţile şi serviciile 
precizate în programul individual de reabilitare şi 
integrare socială; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„24. planul individual de servicii – documentul 
care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi 
lung precizând modalităţile de intervenţie şi 
sprijin pentru adulţii cu handicap prin care se 
realizează activităţile şi serviciile precizate în 
programul individual de reabilitare şi integrare 
socială;” 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu şi 
Constantin Amarie 

 
Pentru unitate de soluţie în formularea definiţiei. 
Previzionarea planurilor pe termen lung este o 
necesitate pentru a se evita sincopele generate la 
fiecare schimbare de guvern raportate la 
programele de guvernare. 
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21 
 
Art.5 punctele 25 - 28 
 
25. program individual de reabilitare şi 
integrare socială – documentul elaborat de 
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap în care sunt precizate activităţile şi ser-
viciile de care adultul cu handicap are nevoie în 
procesul de integrare socială; 
26. reprezentant legal – părintele sau persoana 
desemnată potrivit legii să exercite drepturile şi 
să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu 
handicap; 
27. şanse egale – rezultatul procesului de 
egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri 
ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, 
inclusiv persoanelor cu handicap; 
28. tehnologie asistivă şi de acces – tehnologia 
care asigură accesul cu şanse egale al persoanelor 
cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 
comunicaţional; 
 

 
Nemodificate 

 

 
22 

 
Art.5 punctul 29 
 
29. unitate protejată autorizată – operatorul 
economic de drept public sau privat, cu gestiune 
proprie, în cadrul căruia cel puţin 50% din 
numărul total de angajaţi cu contract individual 
de muncă sunt persoane cu handicap. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„29. unitate protejată autorizată – operatorul 
economic de drept public sau privat, cu gestiune 
proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din 
numărul total de angajaţi cu contract individual 
de muncă sunt persoane cu handicap.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 
 

 
Conform Legii nr.512/2002, precum şi normelor 
de atestare a „unităţilor protejate”, procentul 
minim al persoanelor cu handicap trebuie să fie 
de 30% din numărul total de angajaţi. Dacă acest 
procent se modifică, multe „unităţi protejate” vor 
fi puse în situaţia de a renunţa a mai fi unităţi 
socio-economice specializate pentru încadrarea 
în muncă a cât mai multor persoane cu handicap, 
ceea ce va duce la disponibilizarea persoanelor 
cu handicap. 
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23 
 
CAPITOLUL II 
Drepturile persoanelor cu handicap 
 

 
Nemodificat  

 

 
24 

 
Art.6 lit.a) 
 
Art.6. – Persoanele cu handicap beneficiază de 
drepturi la: 
a) ocrotirea sănătăţii; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.6. – Persoanele cu handicap beneficiază de 
drepturi la: 
a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi 
recuperare;” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie 
 

 
Domeniul prevenirii şi recuperării trebuie să fie 
prioritare, în prezent nefiind luate în considerare. 

 
25 

 
Art.6 lit.b) – h) 
 
b) educaţie şi formare profesională; 
c) ocupare şi adaptarea locului de muncă, 
orientare şi reconversie profesională; 
d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi 
prestaţii sociale; 
e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă 
personal ambiant, transport, acces la mediu fizic, 
informaţional şi comunicaţional; 
f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, 
sport, turism; 
g) asistenţă juridică; 
h) facilităţi fiscale; 
 
 
 
 

 
Lit.b) - h) nemodificate 
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26 
 
Art.6 lit.i)  
 
i) examinare la domiciliu a persoanelor 
nedeplasabile. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la 
domiciliu a persoanelor nedeplasabile, de către 
membrii comisiei de evaluare, la un interval 
de 2 ani.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie şi 
Valentin Adrian Iliescu 
 

 
Persoana care are un anumit handicap trebuie să 
beneficieze de o evaluare cât mai completă, 
motiv pentru care trebuie consultată de către 
medicii comisiei de evaluare la domiciliul său, 
deplasarea persoanei cu handicap făcându-se cu 
foarte mare dificultate. 
 

 
27 

 
Art.7 alin.(1) 
 
Art.7. - (1) Promovarea şi respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap revin în principal 
familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu 
handicap, autorităţilor administraţiei publice 
locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv 
complementar, autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi societăţii civile. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
“Art.7. – (1) Promovarea şi respectarea 
drepturilor persoanelor cu handicap revin, în 
principal, autorităţilor administraţiei publice 
locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv 
complementar, autorităţilor administraţiei publice 
centrale, societăţii civile şi familiei sau 
reprezentantului legal al persoanei cu 
handicap.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă 
şi Alecsandru Ştiucă  
 
 

 
 
 
 
 
 
Este o succesiune mai logică, deoarece este vorba 
nu de exercitarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, ci de respectarea acestora. 
 

 
28 

 
Art.7 alin.(2) 
 
(2) În baza principiului egalizării şanselor, 
autorităţile publice competente au obligaţia să 

 
Nemodificat  
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asigure resursele financiare necesare şi să ia 
măsuri specifice pentru ca persoanele cu 
handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la 
servicii.  
 

 
29 

 
Art.8 alin.(1) 
 
Art.8. – (1) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap şi celelalte autorităţi 
publice centrale şi locale au obligaţia să asigure, 
potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap.  
 

 
Nemodificat  

 

 
30 

 
Art.8 alin.(2) – (3) 
 
(2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap asigură monitorizarea şi controlul 
respectării drepturilor persoanelor cu handicap. 
 
(3) În vederea realizării prevederilor prevăzute la 
alin.(2), Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap poate încheia parteneriate cu 
organizaţii neguvernamentale  ale persoanelor cu 
handicap, care reprezintă interesele acestora sau 
care desfăşoară activităţi în domeniul promovării 
şi apărării drepturilor omului. 
 

 
Se propune reformularea textelor alin.(2) şi (3) 
după cum urmează: 
„(2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap elaborează politici şi asigură 
monitorizarea şi controlul respectării drepturilor 
persoanelor cu handicap.” 
(3) În vederea realizării dispoziţiilor prevăzute la 
alin.(2), Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap poate încheia parteneriate cu 
organizaţii neguvernamentale  ale persoanelor cu 
handicap, care reprezintă interesele acestora sau 
care desfăşoară activităţi în domeniul promovării 
şi apărării drepturilor omului.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie şi 
Stelian Duţu 
 

 
Obiectul principal de activitate al ANPH constă 
în emiterea politicilor în domeniu. 
 
 
 
Pentru o corectă formulare. 
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31 
 
Secţiunea 1 
Sănătate şi recuperare 
 

 
Nemodificat  

 

 
32 

 
Art.9 alin.(1) 
 
Art.9. – (1) Pentru protecţia sănătăţii fizice şi 
mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile 
publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: 
a) să includă nevoile persoanelor cu handicap şi 
ale familiilor acestora în toate politicile, 
strategiile şi programele de dezvoltare regională, 
judeţeană sau locală, precum şi în programele 
guvernamentale de ocrotire a sănătăţii;   
b) să creeze condiţii de disponibilitate, respectiv 
de transport, infrastructură, reţele de comunicare, 
a serviciilor medicale şi socio-medicale; 
c) să înfiinţeze şi să susţină centre de reabilitare, 
specializate pe tipuri de handicap; 
d) să creeze condiţii pentru asigurarea 
tehnologiei asistive şi de acces; 
e) să dezvolte programe de prevenire a apariţiei 
handicapului; 
f) să sprijine accesul la tratamentul balnear şi de 
recuperare; 
g) să includă şi să recunoască sportul ca mijloc 
de recuperare, dezvoltând programe specifice. 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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33 
 
Art.9 alin.(2) 
 
(2) Persoanele cu handicap, familiile, 
reprezentanţii legali au dreptul la toate 
informaţiile referitoare la diagnosticul medical şi 
de recuperare/reabilitare, la serviciile şi 
programele disponibile, în toate stadiile acestora.  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Persoanele cu handicap, familiile acestora 
sau reprezentanţii lor legali au dreptul la toate 
informaţiile referitoare la diagnosticul medical şi 
de recuperare/reabilitare, la serviciile şi 
programele disponibile, în toate stadiile acestora, 
precum şi la drepturile şi obligaţiile în 
domeniu.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Emilian Frâncu şi 
Constantin Amarie 
 

 
 
Pentru claritatea textului 
 
În prezent este o lipsă evidentă în ceea ce 
priveşte informarea persoanelor cu handicap 
asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au. 

 
34 

 
Art.10. – Persoanele cu handicap beneficiază de 
asistenţă medicală în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.  
 

 
Nemodificat  

 

 
35 

 
Art.11 alin.(1) 
 
Art.11. – (1) În vederea asigurării asistenţei de 
recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au 
dreptul la: 
a) dispozitive de protezare în domeniul ORL, 
dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive 
pentru incontinenţă urinară, proteze pentru 
membrul inferior, proteze pentru membrul 
superior, dispozitive de mers/deplasare, orteze, 
încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru 
handicap vizual, implanturi cardiace, materiale 
igienico–sanitare pentru persoanele cu 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.11. – (1) În vederea asigurării asistenţei de 
recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au 
dreptul la: 
a) dispozitive de protezare în domeniul ORL, 
dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive 
pentru incontinenţă urinară, proteze pentru 
membrul inferior, proteze pentru membrul 
superior, dispozitive de mers/deplasare, 
cărucioare, cadru de mers, triciclete de mers, 
trepiede, cârje, cotiere, baston, orteze, 
încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularea este mai cuprinzătoare. 
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incontinenţă urinară, conform Contractului – 
cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate; 
 
 
b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru 
însoţitorul copilului cu handicap grav sau al 
adultului cu handicap grav în unităţile sanitare cu 
paturi, conform Contractului – cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
 
 
 
 
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul 
unui an, pe baza programului individual de 
reabilitare şi integrare socială şi a recomandării 
medicului specialist. 
 

handicap vizual, implanturi cardiace, dispozitive 
de adaptare a autovehiculelor şi materiale 
igienico-sanitare pentru persoanele cu 
incontinenţă urinară – cateter lubrifiat, 
absorbante, conform Contractului - cadru 
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru 
însoţitorul copilului cu handicap grav sau 
accentuat sau al adultului cu handicap grav sau 
accentuat în unităţile sanitare cu paturi, 
sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea 
medicului de familie sau a medicului 
specialist, asigurate de la fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, conform 
Contractului – cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate; 
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul 
unui an, pe baza programului individual de 
reabilitare şi integrare socială şi a recomandării 
medicului de familie sau a medicului 
specialist.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă, 
Alecsandru Ştiucă, Dan Mocănescu şi Valentin 
Iliescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recomandarea pentru tratament balnear se face şi 
de către medicul de familie. 

 
36 

 
Art.11 alin.(2) 
 
(2) În termen de maximum 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei de către persoana cu 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) În termen de maximum 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei de către persoana cu 

 
 
 
 
Pentru o corectă formulare din punct de vedere 
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handicap sau reprezentantul acesteia, casele de 
asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia 
sau aprobarea de compensare pentru fiecare 
dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical 
acordat persoanelor cu handicap. 

handicap sau  reprezentantul legal al acesteia, 
casele de asigurări de sănătate au obligaţia să 
emită decizia sau aprobarea de plată pentru 
fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv 
medical acordat persoanelor cu handicap.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Mircea Puşcă şi Dan 
Mocănescu 
 

juridic. 
 

 
37 

 
Art.11 alin.(3) şi (4) 
 
(3) Contravaloarea preţului de referinţă pentru 
produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă 
integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate, prin casa de asigurări de 
sănătate de care asiguratul aparţine. 
(4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit 
care se acordă adulţilor cu handicap se stabileşte 
proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari 
faţă de numărul total al biletelor de tratament 
balnear gratuit stabilite prin legea anuală a 
bugetului asigurărilor sociale de stat.  
 

 
Nemodificate 

 

 
38 

 
Art.12 alin.(1) preambul 
 
Art.12. – (1) Persoana care are în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 
beneficiază de următoarele drepturi: 
 
 
 

 
Nemodificat  
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39 
 
Art.12 alin.(1) lit.a) 
 
a) concediu plătit pentru creşterea copilului cu 
handicap până la împlinirea de către acesta a 
vârstei de 3 ani;  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„a) concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului cu handicap până la împlinirea de către 
acesta a vârstei de 3 ani, conform legii;” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
Pentru o corectă formulare din punct de vedere 
juridic. 

 
40 

 
Art.12 alin.(1) lit.b) 
 
b) concedii medicale pentru îngrijirea copilului 
cu handicap care necesită internare, tratament 
ambulatoriu sau la domiciliu, pentru afecţiuni 
intercurente, până la împlinirea de către copil a 
vârstei de 18 ani. 
 

 
Nemodificată 

 

 
41 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după lit.b) a alin.(1) al 
art.12, a două litere noi, lit.c) şi d), cu următorul 
cuprins: 
„c) indemnizaţie, prin Ministerul Muncii 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap, 
acordată femeii mamă deţinătoare de 
certificat de persoană cu handicap, până la 
împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani. 
d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu 
handicap, aflaţi în plasament familial sau 
încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori 
persoane sau unui organism privat autorizat 
potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, 

 
În prezent este discriminată femeia-mamă cu 
handicap care naşte un copil. Ea nu are dreptul la 
indemnizaţie pentru creşterea copilului, întrucât 
nu poate cotiza anterior naşterii copilului, ea 
beneficiind de indemnizaţie de persoană cu 
handicap. 
 
Alocaţia de întreţinere a fost omisă din text, deşi 
ea s-a regăsit la art.18 din O.U.G. nr.102/1999. 
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majorat cu 50%;” 
 
Autori: d-l deputat Constantin Amarie (lit.c) şi 
Comisia pentru sănătate şi familie (lit.d) 
 

 
42 

 
Art.12 alin.(2) 
 
(2) De drepturile prevăzute la alin.(1) 
beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, 
persoanele care au adoptat sau tutorele, cărora li 
s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori 
în plasament familial, dacă sunt asiguraţi pentru 
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) De drepturile prevăzute la alin.(1) 
beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, 
tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu 
handicap sau cărora li s-au încredinţat copii cu 
handicap spre creştere şi educare ori în 
plasament familial, dacă sunt asiguraţi pentru 
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Emilian Frâncu şi Dan 
Mocănescu 
 

 
 
 
Pentru completarea şi claritatea textului. 

 
43 

  
Art.12 alin.(3) – (4) 
 
(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) beneficiază 
de drepturile prevăzute la alin.(1) în situaţia în 
care nu au în acelaşi timp şi calitatea de asistent 
personal. 
(4) Sumele cuvenite drepturilor prevăzute la 
alin.(1) se suportă din bugetul de stat, respectiv 
din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate, potrivit legii. 
 

 
Nemodificate  
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44 
 
Secţiunea a 2-a 
Educaţie 
 

 
Nemodificat  

 

 
45 

 
Art.13. - (1) Persoanele cu handicap au acces 
liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent 
de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de 
handicap şi nevoile educaţionale ale acestora. 
(2) Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia 
permanentă şi formarea profesională de-a lungul 
întregii vieţi. 
(3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia 
sau reprezentantul legal constituie principalul 
factor de decizie în alegerea formei şi tipului de 
şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ. 
 

 
Nemodificat  

 

 
46 

 
Art.14 alin.(1) 
 
Art.14. - (1) Educaţia persoanelor cu handicap 
este parte integrantă a sistemului naţional de 
educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 

 
Nemodificat  

 

 
47 

 
Art.14 alin.(2) lit.a) – d) 
 
 (2) Educaţia persoanelor cu handicap se 
realizează prin: 
a) unităţi de învăţământ special; 
b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ 
de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale; 

 
Nemodificate 
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c) grupe sau clase speciale compacte integrate în 
unităţi preşcolare şi şcolare de masă; 
d) servicii educaţionale prin cadrele didactice 
itinerante/de sprijin;  
 

 
48 

 
Art.14 alin.(2) lit.e) 
 
e) şcolarizare la domiciliu; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„e) şcolarizare la domiciliu, până la absolvirea 
studiilor liceale, dar nu mai târziu de 
împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian 
Sârbu 
 

 
Pentru a se garanta  educaţia  copiilor cu 
handicap netransportabili la unităţile şcolare până 
la terminarea studiilor liceale, dar nu mai târziu 
de împlinirea vârstei de 26 ani. În practică, 
aceştia întâmpină  greutăţi şi chiar refuz  pentru 
învăţământul la domiciliu, adesea renunţând la 
instrucţie.   
Pentru clasele a XI- şi a XII-a, inspectoratele 
şcolare  asigură doar trei săptămâni pe semestru 
de învăţământ la domiciliu, în situaţia când 
aceştia  trebuie să susţină examenul de 
bacalaureat şi doresc să urmeze cursuri 
universitare. 
 

 
49 

 
Art.14 alin.(2) lit.f) - g) 
 
f) educaţia „la patul de spital”, pe durata 
spitalizării; 
g) alternative educaţionale. 
 

 
Nemodificate  

 

 
50 

 
Art.14 alin.(3) 
 
(3) Accesul în unităţile de învăţământ al copiilor 
cu dizabilităţi, inclusiv a celor cu handicap, 
precum şi a celor cu dificultăţi de adaptare 

 
Nemodificat  
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şcolară se realizează prin hotărâre a comisiei 
pentru protecţia copilului care eliberează 
certificatul de orientare şcolară şi/sau 
profesională, pe baza raportului de evaluare 
complexă întocmit de serviciul de evaluare 
complexă din cadrul direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
 

 
51 

 
Art.14 alin.(4) 
 
(4) Pentru formele de educaţie prevăzute la 
alin.(2) lit.d) - f) este suficientă recomandarea 
comisiei interne de evaluare continuă sau cererea 
părinţilor. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(4) Pentru formele de educaţie prevăzute la 
alin.(2) lit.d) - f) este necesară recomandarea 
comisiei interne de evaluare continuă şi cererea 
părinţilor.” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie  
 

 
 
Pentru realizarea în fapt a pregătirii şcolare a 
persoanelor cu handicap. 

 
52 

 
Art.14 alin.(5) – (8) 
 
(5) Unităţile de învăţământ special sunt formate 
din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat 
şcolar, în condiţiile legii. 
(6) Elevii cu handicap beneficiază gratuit de 
masă şi cazare în internatele şcolare.  
(7) Studenţii cu handicap grav şi accentuat 
beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a 
taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi 
căminele studenţeşti.  
(8) Finanţarea prevederilor alin.(7) se asigură din 

 
Nemodificate  
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bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau 
private. 
 

 
53 

 
Art.15. – Finanţarea învăţământului special şi 
special integrat se face din bugetele judeţelor, 
respectiv bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, unde funcţionează 
unitatea de învăţământ special, indiferent de 
domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 
educative speciale.  
 

 
Nemodificat  

 

 
54 

 
Art.16 alin.(1) 
 
Art.16. - (1) În cadrul procesului de învăţământ, 
indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu 
handicap au dreptul la:  
a) servicii educaţionale de sprijin; 
b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi 
gradului de handicap şi utilizarea acestuia; 
c) adaptarea mobilierului din sălile de curs; 
d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil 
pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere; 
e) utilizarea echipamentelor şi soft-urilor asistive 
în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel. 
 

 
Nemodificat  

 

 
55 

 
Art.16 alin.(2) 
 
(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap au 
dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o 
dată pe an, indiferent de forma de învăţământ. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, 
împreună cu asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti, după caz, au dreptul la 

 
Foarte multe persoane cu handicap obţin 
certificate de persoane cu handicap cu asistent 
personal şi este corect să se acorde dreptul la 
locuri gratuite în tabere şi acestora, nu numai 
celor care se pot descurca independent.  
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 locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, 

indiferent de forma de învăţământ.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu, Adrian 
Miuţescu şi Valentin Iliescu 
 

 

 
56 

 
Art.16 alin.(3) 
 
(3) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(2) 
se asigură de la bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Tineret. 
 

 
Nemodificat  

 

 
57 

 
Art.17 preambul 
 
Art.17. – În vederea asigurării accesului 
persoanelor cu handicap în unităţile şi instituţiile 
de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să 
ia următoarele măsuri specifice: 
 

 
Nemodificat  

 
 
 
 

 
58 

 
Art.17 lit.a) 
 
a) să promoveze accesul la educaţie şi formare 
profesională a persoanelor cu handicap;  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„a) să promoveze şi să garanteze accesul la 
educaţie şi formare profesională a persoanelor cu 
handicap;” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie 
 
 
 
 

 
Pentru asigurarea reală a accesului la învăţământ 
şi pregătire în meserii a persoanei cu handicap. 
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59 
 
Art.17 lit.b) – g) 
 
b) să asigure şcolarizarea la domiciliu a 
persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata 
perioadei de şcolarizare obligatorie, precum şi 
pregătirea şcolară, indiferent de locul în care 
persoana cu handicap se află, inclusiv prin  
cadrele didactice de sprijin/itinerante; 
c) să asigure accesul la formele de educaţie 
permanentă, adaptându-le nevoilor educaţionale 
ale persoanelor cu handicap; 
d) să sprijine cooperarea dintre unităţile de 
învăţământ special sau de masă cu  familia şi 
comunitatea în vederea asigurării unei oferte 
educaţionale care răspunde nevoilor individuale 
ale persoanelor cu handicap; 
e) să sprijine pregătirea cadrelor didactice în 
vederea adaptării practicilor educaţionale pentru 
elevii cu handicap din grupe sau clase de 
învăţământ obişnuit; 
f) să asigure posibilitatea practicării unui sport de 
către orice persoană cu handicap, precum şi 
pregătirea cadrelor didactice în vederea însuşirii 
de către aceştia a unor noţiuni medicale şi tehnice 
specifice; 
g) să asigure servicii educaţionale de sprijin 
pentru persoanele cu handicap şi familiile 
acestora prin specialişti în domeniul 
psihopedagogiei speciale. 
 
 
 

 
Lit.b) – g) nemodificate 
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60 
 
__ 

 
Se propune introducerea, după lit.g) a art.17, a 
unei litere noi, lit.h), cu următorul cuprins: 
„h) să asigure accesul în unităţile şi instituţiile 
de învăţământ.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie şi Dan 
Mocănescu 
 

 
 
 
Pentru acces neîngrădit a tânărului cu deficenţe. 

 
61 

 
Secţiunea a 3-a 
Locuinţă 
 

 
Nemodificat  

 

 
62 

 
Art.18. - (1) În vederea asigurării accesului 
persoanelor cu handicap la obţinerea unei 
locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia 
măsuri pentru introducerea unui criteriu de 
prioritate pentru închirierea, la nivelurile 
inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului 
public al statului ori unităţilor administrativ - 
teritoriale ale acestuia. 
(2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de 
următoarele drepturi: 
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar 
faţă de normele  minimale de locuit prevăzute de 
lege, pe baza contractelor de închiriere pentru 
locuinţele care aparţin domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrative 
ale acestuia; 
b) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza 
contractelor de închiriere pentru suprafeţele 
locative cu destinaţie de locuinţe, deţinute de stat 

 
Nemodificat  
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sau de unităţile administrativ teritoriale ale 
acestuia, la tariful minim prevăzut de lege. 
(3) Beneficiază de prevederile alin.(2) şi familia 
sau reprezentantul legal pe perioada în care are în 
îngrijire un copil sau un adult cu handicap grav.  
(4) Beneficiază de prevederile alin.(2) lit. b) şi 
adultul cu handicap accentuat.  
 

 
63 

 
Secţiunea a 4-a 
Cultură, sport, turism 
 

 
Nemodificat  

 

 
64 

 
Art.19 alin.(1) – (2) 
 
Art.19. - (1) Autorităţile competente ale 
administraţiei publice au obligaţia să faciliteze 
accesul persoanelor cu handicap la valorile 
culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, 
sportive şi de petrecere a timpului liber. 
(2) În vederea asigurării accesului persoanelor cu 
handicap la cultură, sport şi turism, autorităţile 
administraţiei publice au obligaţia să ia 
următoarele măsuri specifice: 
a) să sprijine participarea persoanelor cu 
handicap şi a familiilor acestora la manifestări 
culturale, sportive, turistice; 
b) să organizeze, în colaborare sau parteneriat cu 
persoane juridice, publice sau private, manifestări 
şi activităţi culturale, sportive, de petrecere a 
timpului liber; 
c) să asigure condiţii pentru practicarea sportului 
de către persoanele cu handicap; 

 
Nemodificate  
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d) să sprijine activitatea organizaţiilor sportive 
ale persoanelor cu handicap. 
 

 
65 

 
Art.19 alin.(3) – (5) 
 
(3) Copiii cu handicap beneficiază de gratuitate 
la bilete de intrare la spectacole, muzee, 
manifestări artistice şi sportive.  
(4) Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de 
intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice 
şi sportive în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi 
studenţi sau militari în termen. 
 
 
 
(5) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(3) 
şi alin.(4) se suportă din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, al 
Agenţiei Naţionale pentru Sport, din bugetele 
locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor 
publici sau privaţi. 
 

 
Se propune reformularea textelor după cum 
urmează: 
„(3) Copilul cu handicap, precum şi persoana 
care îl însoţeşte, beneficiază de gratuitate la 
bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări 
artistice şi sportive.” 
(4) Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de 
intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice 
şi sportive, astfel: 
a) adultul cu handicap grav sau accentuat, 
precum şi persoana care îl însoţeşte, 
beneficiază de gratuitate; 
b) adultul cu handicap mediu şi uşor 
beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi 
condiţii ca pentru elevi şi studenţi.” 
(5) Sumele aferente drepturilor prevăzute la 
alin.(3) şi alin.(4) se suportă din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, al 
Agenţiei Naţionale pentru Sport, din bugetele 
locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor 
publici sau privaţi.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie, Dan 
Mocănescu (alin.3) şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială (alin.4 şi 5) 
 
 
 
 

 
Este imperios necesar ca minorul să fie însoţit. 
Indiferent de calitatea juridică a persoanei care îl 
însoţeşte, aceasta trebuie să beneficieze de 
gratuitate. 
Pentru o mai bună structurare a textului. 
 
Adultul cu handicap grav trebuie însoţit. 
 
Întrucât sunt două drepturi acordate: gratuitatea 
biletelor şi reducerea valorii acestora. 
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Secţiunea a 5-a 
Transport 
 

 
Nemodificat  

 

 
67 

 
Art.20. – Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice în vederea asigurării transportului în 
comun a persoanelor cu handicap: 
a) să achiziţioneze mijloace de transport în 
comun adaptate; 
b) să adapteze mijloacele de transport în comun 
aflate în circulaţie în limitele tehnice posibile, 
conform reglementărilor în vigoare; 
c) să realizeze, în colaborare sau în parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private, 
programe de transport al persoanelor cu 
handicap.  
 

 
Nemodificat  

 

 
68 

 
Art.21. – (1) Persoanele cu handicap grav şi 
accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile 
la transportul urban cu mijloace de transport în 
comun de suprafaţă şi cu metroul. 
(2) Beneficiază de prevederile alin.(1) şi 
următoarele persoane: 
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în 
prezenţa acestora; 
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în 
prezenţa acestora; 
c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi 
mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza 
anchetei sociale realizate de către asistentul 

 
Nemodificat 

 

 31 



0 1 2 3 
social din cadrul compartimentului specializat al 
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 
e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat. 
(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafaţă este 
valabilă pe întreg teritoriul ţării, fiind 
recunoscută de toate regiile de transport local. 
(4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) 
şi (2) se asigură din bugetele locale. 
(5) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
consiliilor locale. 
 

 
69 

 
Art.22 alin.(1) - (2) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, 
în limita a 12 călătorii dus – întors pe an 
calendaristic. 
(2) Beneficiază de prevederile art.(1) şi 
următoarele persoane: 
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, 
numai în prezenţa acestora; 
b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav. 
 

 
Se propune reformularea textelor după cum 
urmează: 
„Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, 
în limita a 12 călătorii dus – întors pe an 
calendaristic.” 
(2) Beneficiază de prevederile alin.(1) şi 
următoarele persoane: 
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, 
numai în prezenţa acestora; 
b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav.” 
 

 
Trenurile clasa a II-a sunt cele mai accesibile ca 
preţ, dar este inuman ca aceste persoane să se 
chinuie în aceste categorii de trenuri, mai ales că 
ele circulă destul de rar ori sunt anulate. 
 
 
 
Pentru corectarea unei erori materiale. 
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Autor: Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Dan Mocănescu 
 

 
70 

 
Art.22 alin.(3) – (8) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la alegere, 
cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, în limita a 6 călătorii dus 
- întors pe an calendaristic. 
(4) Beneficiază de prevederile alin.(3) şi 
însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai 
în prezenţa acestora. 
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită 
hemodializă în alte localităţi decât cele de 
domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban şi peste limita prevăzută, la alegere, cu 
tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, în funcţie de 
recomandarea centrului de dializă. 
(6) Beneficiază de prevederile alin.(5) şi 
asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu 
handicap care necesită hemodializă. 
(7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la 
alin.(1)-(6)  se asigură din bugetul de stat prin 
bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap. 
(8) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.  
 
 

 
Nemodificate 
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71 
 
Secţiunea a 6-a 
Asistenţă juridică 
 

 
Nemodificat  

 

 
72 

 
Art.23. – (1) Persoanele cu handicap beneficiază 
de protecţie împotriva neglijării şi abuzului, 
indiferent de locul unde acestea se află. 
(2) În cazul în care persoana cu handicap, 
indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală 
sau parţială de a-şi administra bunurile personale, 
aceasta beneficiază de protecţie juridică sub 
forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică. 
(3) Odată cu preluarea tutelei, tutorele are 
obligaţia de a face un inventar al tuturor 
bunurilor mobile şi imobile ale persoanei cu 
handicap şi prezintă anual un raport de gestiune 
autorităţii tutelare din unitatea administrativ - 
teritorială în care persoana cu handicap are 
domiciliul sau reşedinţa. 
(4) În cazul în care persoana cu handicap nu are 
rude sau persoane care să accepte tutela, instanţa 
judecătorească va putea numi ca tutore 
autoritatea administraţiei publice locale sau, după 
caz, persoana juridică privată care asigură 
protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap. 
(5) Monitorizarea respectării obligaţiilor care 
revin tutorelui persoanei cu handicap este 
asigurată de autoritatea tutelară din unitatea 
administrativ - teritorială în raza căreia îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.  
(6) Părintele, reprezentantul legal, tutorele, 
precum şi organizaţia neguvernamentală al cărui 

 
Nemodificat  
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membru este persoana cu handicap, o poate asista 
pe aceasta în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente.   
(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect 
obţinerea de către persoanele cu handicap a 
drepturilor prevăzute de prezenta lege se face cu 
celeritate.  
 

 
73 

 
Secţiunea a 7-a 
Facilităţi 
 

 
Nemodificat  

 

 
74 

 
Art.24. - Persoanele cu handicap grav sau 
accentuat beneficiază de următoarele facilităţi 
fiscale: 
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii; 
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi 
teren; 
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, 
motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, 
adaptate handicapului; 
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi 
economice şi viza anuală a acestora; 
e) scutire de la plata taxei hoteliere. 
 

 
Nemodificat  

 

 
75 

 
Art.25 alin.(1) 
 
Art.25. – (1) Persoanele adulte cu handicap grav 
şi accentuat pot beneficia de credit a cărui 
dobândă se suportă din bugetul de stat, prin 

 
Nemodificat  
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bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap, pentru achiziţionarea unui singur 
mijloc de transport şi pentru adaptarea unei 
locuinţe conform nevoilor individuale de acces, 
cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului. 
 

 
76 

 
Art.25 alin.(2) 
 
(2) Beneficiază de prevederile alin.(1) şi familia 
sau persoana  care are în îngrijire copii cu 
handicap grav sau accentuat. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Beneficiază de prevederile alin.(1) şi familia 
sau persoana  care are în îngrijire cel puţin un 
copil cu handicap grav sau accentuat.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Pentru claritatea textului. 

 
77 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după art.25, a trei 
articole noi, art.26, art.27 şi art.28, cu următorul 
cuprins: 
“Art.26. – Persoanele cu handicap fizic grav şi 
accentuat beneficiază de scutire de la plata 
taxelor vamale şi accizelor, după caz, pentru 
introducerea în ţară, o dată la 5 ani, la 
alegere, de motociclete, motorete sau 
autoturisme, adaptate special pentru 
transportul persoanelor cu handicap, pentru 
folosinţă proprie. 
Art.27. – Persoanele cu handicap, deţinătoare 
de autoturisme adaptate handicapului, 
precum şi persoanele care le au în îngrijire, 
beneficiază de scutire de la plata tarifului de 
utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, 
prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 

 
 
Până în anul 2002 acest drept al persoanelor cu 
handicap s-a asigurat prin reglementarea sa în 
Codul Fiscal, anularea acestuia ar însemna 
retragerea unui drept câştigat. Pentru corelare cu 
prevederile noului Cod Fiscal care intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2007. 
 
 
Directiva nr. 62/CE/1999 a Consiliului Europei şi 
a Parlamentului Europei prevede posibilitatea 
aplicării unor scutiri de la plata taxei de drum. 
Astfel, la art.6 pct.2 lit.b) a Directivei, se prevede 
că statele membre pot aplica reduceri sau 
exonerări de la plată pentru vehicole care circulă 
numai ocazional şi care sunt utilizate de către 
persoanele fizice ale căror activitate principală nu 
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privind introducerea unor tarife de utilizare a 
infrastructurii de transport rutier, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.424/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.28. - Sumele aferente dreptului prevăzut 
la art.27 se suportă de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.” 

 

Pentru a reglementa modalitatea recuperării 
sumelor provenite prin acordarea acestei 
subvenţii persoanelor cu handicap. 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie 
(art.26), d-l deputat Kerekes Karoly (art.27) şi d-
nii deputaţi Dan Mocănescu, Valentin Iliescu, 
Iuliu Furo (art.28) 
 

constituie transporturi de marfă. La art.6 pct.3 
din aceeaşi Directivă se prevede că pot fi aplicate 
aceste reduceri sau exonerări din considerente de 
politică specifică de natură socio-economică. 

 

 
78 

 
Secţiunea a 8-a 
Asigurarea continuităţii în măsurile de protecţie  
 

 
Nemodificat  
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Art.26, preambul 
 
Art.26. – În vederea asigurării corelării 
serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu 
handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a 
persoanelor adulte cu handicap, autorităţile 
responsabile ale administraţiei publice au 
obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: 
 

 
Art.26 devine art.29 
 
Preambul nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
80 

 
Art.26 lit.a) 
 
a) să planifice tranziţia tânărului cu handicap din 
sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„a) să planifice şi să asigure tranziţia tânărului 
cu handicap din sistemul de protecţie a copilului 

 
 
Pentru asigurarea protecţiei tânărului la 
împlinirea majoratului prin preluare organizată 
de către autorităţile locale.  
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protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza 
nevoilor individuale identificate ale acestuia; 
 

în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu 
handicap, în baza nevoilor individuale 
identificate ale acestuia;” 
 
Autori: d-l deputat Constantin Amarie 
 

 

 
81 

 
Art.26 lit.b) - e) 
 
b) să asigure continuitatea serviciilor acordate 
persoanelor cu handicap; 
c) să instituie măsuri menite să asigure pregătirea 
tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 
independentă; 
d) să desfăşoare, în colaborare sau parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private, 
programe de pregătire pentru viaţa de adult; 
e) să desfăşoare activităţi de informare a 
tânărului cu handicap în ceea ce priveşte 
oportunităţile de educaţie, angajare, acces la viaţa 
familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de 
petrecere a timpului liber.  
 

 
 
 
Lit.b) – e) nemodificate 
 
 
 
 

 

 
82 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după lit.e) a art.26 
devenit art.29, a unei litere noi, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
„f) să evalueze, la cerere, elevii din unităţile de 
învăţământ speciale.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie, Dan 
Mocănescu, Valentin Iliescu şi Pavel Todoran 
 

 
Prezentarea la comisie se face numai în baza 
voinţei proprii sau a familiei. 
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83 
 

CAPITOLUL III 
Servicii şi prestaţii sociale pentru persoanele cu 
handicap 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„CAPITOLUL III 
Servicii şi prestaţii sociale” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 

 
 
Text inutil întrucât legea se referă strict la 
persoanele cu handicap. 

 
84 

 
Secţiunea 1 
Servicii sociale pentru persoanele cu handicap 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Secţiunea 1 
Servicii sociale” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 

 
Text inutil întrucât legea se referă strict la 
persoanele cu handicap. 

 
85 

 
Art.27 alin.(1) – (3) 
 
Art.27 - (1) Dreptul la asistenţă socială sub forma 
de servicii sociale se acordă la cerere, sau din 
oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se înregistrează la autoritatea 
administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana cu handicap. 
(3) Cererea şi actele doveditoare se depun spre 
înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, 
reprezentantul legal, asistentul personal, 
asistentul personal profesionist sau organizaţia 
neguvernamentală al cărei membru este persoana 

 
Art.27 devine art.30 
 
Alin.(1) – (3) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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cu handicap.  
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Art.27 alin.(4) lit.a) – b) 
 
(4) În vederea asigurării serviciilor sociale 
necesare persoanelor cu handicap, autorităţile 
publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
speciale: 
a) să creeze condiţii de acces pentru toate tipurile 
de servicii corespunzătoare nevoilor individuale 
ale persoanelor cu handicap;  
b) să iniţieze, să susţină şi să dezvolte servicii 
sociale centrate pe persoana cu handicap, în 
colaborare sau în parteneriat cu persoane 
juridice, publice sau private; 
 

 
 
 
Preambul nemodificat 
 
 
Lit.a) – b) nemodificate 
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Art.27 alin.(4) lit.c) 
 
c) să asigure ponderea personalului de 
specialitate angajat în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de 
servicii sociale: asistenţi sociali, psihologi, 
instructori de ergoterapie, kinetoterapeuţi, 
pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, 
cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi şi 
alţii; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„c) să asigure ponderea personalului de 
specialitate angajat în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de 
servicii sociale: asistenţi sociali, psihologi, 
instructori de ergoterapie, kinetoterapeuţi, 
pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, 
cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi, 
medici psihiatri, medici dentişti, infirmieri;” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie 
 
 
 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr.1251/2005 din 
şcolile speciale au dispărut medicii de 
specialitate, prin stabilirea unor norme minimale, 
recuperarea fiind medico - socială. 
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Art.27 alin.(4) lit.d) - h) 
 
d) să implice, în activităţile de îngrijire, 
reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap, 
familia acesteia;     
e) să asigure instruiri în problematica specifică a 
persoanei cu handicap a personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor 
personali şi a asistenţilor personali profesionişti; 
f) să dezvolte şi să sprijine programe de 
colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul 
handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private;  
g) să înfiinţeze şi să susţină sistemul bazat pe 
managementul de caz în protecţia persoanei cu 
handicap; 
h) să încurajeze şi să susţină activităţile de 
voluntariat. 
 

 
 
 
Lit.d) – h) nemodificate 
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__ 

 
Se propune introducerea, după lit.h) a alin.(4) al 
art.27 devenit art.30, a unei litere noi, lit.i), cu 
următorul cuprins: 
„i) să asigure asistenţă şi îngrijire socio-
medicală la domiciliul persoanei cu 
handicap.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 
 

 
 
 
 
Îngrijirea la domiciliu asigură o recuperare rapidă 
cu economii bugetare. 
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Art.28. – (1) Persoanele cu handicap beneficiază 
de servicii sociale acordate: 
a) la domiciliu; 
b) în comunitate; 
c) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice 
sau private. 
(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu 
handicap sunt proiectate şi adaptate conform 
nevoilor individuale ale persoanei. 

 
Art.28 devine art.31 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole.  
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Art.29 alin.(1) 
 
Art.29. – (1) Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a organiza, administra şi 
finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu 
handicap, în condiţiile legii. 
 

 
Art.29 devine art.32 
 
Alin.(1) nemodificat. 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.29 alin.(2) 
 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot 
contracta servicii sociale către furnizori de 
servicii sociale de drept privat acreditaţi, în 
condiţiile legii. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot 
contracta servicii sociale cu furnizori de servicii 
sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile 
legii.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Pentru corectitudinea textului. 
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Art.29 alin.(3) – (4) 
 
(3) Costul serviciului social contractat nu poate 
depăşi costul avut de serviciul respectiv la data 

 
 
 
Alin.(3) – (4) nemodificate 
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contractării sau costul mediu al funcţionării 
serviciului la data înfiinţării, în cazul unui 
serviciu nou. 
(4) Modalitatea de contractare va fi stabilită prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
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Art.30. – (1) Serviciile sociale destinate 
persoanelor adulte cu handicap se află în 
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
(2) Monitorizarea implementării standardelor 
specifice de calitate şi controlul respectării lor 
sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap şi se aplică de către 
personalul cu atribuţii în domeniu, conform unei 
metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui 
acesteia.  
(3) În realizarea activităţii prevăzute la alin.(1), 
personalul Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap are acces în spaţiile care 
au legătură cu furnizarea de servicii sociale, la 
date şi informaţii legate de persoanele cu 
handicap beneficiare ale serviciului respectiv.   
 

 
Art.30 devine art.33 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Secţiunea a 2-a 
Asistentul personal 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 

 43 



0 1 2 3 
 

96 
 
Art.31. – Persoana cu handicap grav are dreptul, 
în baza evaluării socio-psiho- medicale, la un 
asistent personal. 
 

 
Art.31 devine art.34 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.32 alin.(1) 
 
Art.32. – (1) Poate fi încadrată cu contract 
individual de muncă în funcţia de asistent 
personal persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii:  
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea ocupaţiei de asistent personal;  
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, 
atestată de medicul de familie sau pe baza unui 
examen medical de specialitate;  
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului 
general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor 
până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu 
handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau 
soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la 
propunerea asistentului social din cadrul 
aparatului propriu al consiliului local în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana care urmează să îndeplinească funcţia 
de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea 
de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul 
altor persoane. 

 
Art.32 devine art.35 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.32 alin.(2) 
 
(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal 
persoanele care beneficiază de concediu pentru 
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, 
în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal 
persoanele care beneficiază de concediu pentru 
creşterea  şi îngrijirea copilului în vârstă de până 
la 2 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, de 
până la 3 ani.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Pentru corectitudinea textului. 
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Art.33 alin.(1) preambul 
 
Art.33. - (1) Pentru activitatea desfăşurată pe 
baza contractului individual de muncă, asistentul 
personal are următoarele drepturi: 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.36. - (1) Pe perioada îngrijirii şi 
protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza 
contractului individual de muncă, asistentul 
personal are următoarele drepturi: 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru claritatea formulării. 
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Art.33 alin.(1) lit.a) – e) 
 
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, 
precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente 
acordate în condiţiile legii; 
b) program de lucru care să nu depăşească în 
medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână; 
c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor 

 
 
 
Lit.a) – e) nemodificate 
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legale aplicabile personalului încadrat în instituţii 
publice; 
d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute 
la art.21; 
e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la 
art.22. 
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Art.33 alin.(2) – (3) 
 
(2) Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei 
cu handicap grav un înlocuitor al asistentului 
personal, inclusiv în cazul în care asistentul 
personal este rudă până la gradul al IV-lea a 
acesteia. 
(3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura 
înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu 
handicap grav i se acordă o indemnizaţie 
echivalentă cu salariul net al asistentului personal 
sau găzduirea într-un centru de tip respiro. 
 

 
 
 
Alin.(2) - (3) nemodificate 
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Art.34 lit.a) – d) 
 
Art.34. - Asistentul personal are următoarele 
obligaţii principale:  
a) să participe, o dată la doi ani, la instruirea 
organizată de angajator;  
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul de 
recuperare pentru copilul cu handicap grav, 

 
Art.34 devine art.37 
 
Preambul nemodificat  
 
Lit.a) – d) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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respectiv planul individual de servicii al 
persoanei adulte cu handicap grav; 
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav 
toate activităţile şi serviciile prevăzute în 
contractul individual de muncă, în fişa postului şi 
în planul de recuperare pentru copilul cu 
handicap grav, respectiv în planul individual de 
servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi 
înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 
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Art.34 lit.e) 
 
e) să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a persoanei cu handicap grav şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, 
orice modificare survenită în starea fizică, psihică 
sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Pentru claritatea formulării. 
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Art.35 alin.(1) – (2) 
 
Art.35. - (1) Contractul individual de muncă al 
asistentului personal se încheie cu primăria 
localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei 
cu handicap grav, după caz, în termen de 

 
Art.35 devine art.38 
 
Alin.(1) – (2) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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maximum 30 zile de la data înregistrării cererii.  
(2) Contractul individual de muncă se întocmeşte 
în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă, iar cel de al treilea exemplar se 
transmite direcţiilor generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen 
de 5 zile de la încheierea acestuia.  
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Art.35 alin.(3) 
 
(3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere şi 
încetare a contractului individual de muncă al 
asistentului personal sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare; în cazul 
decesului persoanei cu handicap grav, 
contractul individual de muncă al asistentului 
personal va înceta de drept. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere, 
modificare şi încetare a contractului individual 
de muncă al asistentului personal se completează 
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare;” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 

 
Contractul individual de muncă se încheie cu 
primăria localităţii şi nu cu persoana cu handicap; 
nu se justifică încetarea acestuia în ipoteza 
decesului persoanei asistate. 
Fiind vorba despre un contract de muncă, 
regimul său juridic este cel reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii. 
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Art.35 alin.(4) 
 
(4) Contractul individual de muncă se suspendă 
pe perioada în care asistentul personal nu are în 
îngrijire persoana cu handicap grav, precum şi în 
alte cazuri prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 

 
Se propune eliminarea alin.(4). 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu  

 
Fiind vorba despre un contract de muncă, 
regimul său juridic este cel reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii. 
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Art.36 alin.(1) 
 
Art.36. - (1) Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să prevadă în bugetul local 
sumele necesare din care se suportă salarizarea 
precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului 
personal, potrivit legii.  
 

 
Se propune ca art.36 să devină art.39 şi alin.(1) 
să se reformuleze după cum urmează: 
„Art.39. - (1) Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în 
bugetul local sumele necesare din care se suportă 
salarizarea precum şi celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal, potrivit legii.” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie  
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru a se evita plăţile cu mari întârzieri şi 
implicit nemulţumirile. 
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Art.36 alin.(2) 
 
(2) Serviciul public de asistenţă socială dispune 
efectuarea de controale periodice asupra 
activităţii asistenţilor personali şi prezintă 
semestrial un raport consiliului local.  
 

 
 
 
Alin.(2) nemodificat  
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Art.37. – (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către asistentul personal a 
obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în 
sarcina lui, precum şi a celor prevăzute în 
contractul individual de muncă atrag răspunderea 
disciplinară, civilă sau, după caz, penală a 
acestuia, în condiţiile legii.  
 
 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) se aplică şi 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 
copilului sau adultului cu handicap grav, 
după caz. 

 
Se propune reformularea textului ca art.40 după 
cum urmează: 
„Art.40. – Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către asistentul personal a 
obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în 
sarcina lui, precum şi a celor prevăzute în 
contractul individual de muncă, atrag 
răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, 
penală a acestuia, în condiţiile legii.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu şi Valentin 
Iliescu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a eliminat alin.(2) întrucât răspunderea este 
unică în baza contractului de muncă al 
asistentului personal. 
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Art.38. – (1) Adultul cu handicap vizual grav 
poate opta pentru asistent personal sau 
indemnizaţia de însoţitor. 
(2) Persoanele cu handicap grav care au şi 
calitatea de pensionari de invaliditate gradul I, 
pot opta între indemnizaţia pentru însoţitor 
prevăzută de art. 61 din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau pentru asistent 
personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în 
cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la 
pensia pentru limită de vârstă. 
(3) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului 
cu handicap grav, adulţii cu handicap grav sau 
reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor 
cu handicap vizual grav, pot opta între asistent 
personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. 
(4) Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în 
scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi devine 
valabilă numai pe baza acordului exprimat în 
scris al acesteia din urmă. 
(5) Direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, vor comunica 
angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru 
opţiunea exprimată în condiţiile prevăzute la 
alin.(4).  
 
 

 
Art.38 devine art.41 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.39 alin.(1) 
 
Art.39. – (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art.38 alin.(3) este în cuantum de 50% din 
salariul net al asistentului social debutant cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 
 

 
Se propune ca art.39 să devină art.42 şi alin.(1) 
să se reformuleze după cum urmează: 
„Art.42. – (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art.41 alin.(3) este în cuantum egal cu salariul 
net al asistentului social debutant cu studii medii 
din unităţile de asistenţă socială din sectorul 
bugetar, altele decât cele cu paturi.” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru trimitere corectă, întrucât art.38 a devenit 
art.41 ca urmare a introducerii unor articole noi. 
S-a considerat că suma prevăzută în proiect este 
mult prea mică în comparaţie cu necesităţile 
persoanei care îngrijeşte persoana cu handicap. 
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Art.39 alin.(2) – (3) 
 
(2) Plata indemnizaţiei lunare se asigură de către 
primăriile în a căror rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap 
grav. 
(3) Plata indemnizaţiei se face pe perioada 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad de 
handicap, emis de comisiile de protecţie a 
copiilor sau de comisiile de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, după caz. 
 

 
 
 
Alin.(2) – (3) nemodificate  
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Art.39 alin.(4) 
 
(4) Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară 
părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu 
handicap grav care se află în internate sau centre 
de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor 
de învăţământ special, adulţii cu handicap grav 
sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(4) Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară: 
a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu 
handicap grav care se află în internate sau centre 
de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor 
de învăţământ special; 
b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor 

 
 
 
Pentru o mai bună structurare a textului. 
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adulţii cu handicap grav se află în centre 
rezidenţiale publice cu excepţia centrului de tip 
respiro sau în alte tipuri de instituţii publice cu 
caracter social în care se asigură întreţinere 
completă din partea autorităţii administraţiei 
publice ori persoanele cu handicap grav care sunt 
reţinute sau condamnate definitiv la o pedeapsă 
privativă de libertate, pe perioada reţinerii sau a 
detenţiei.  
 

legali pe perioada în care adulţii cu handicap 
grav se află în centre rezidenţiale publice cu 
excepţia centrului de tip respiro sau în alte tipuri 
de instituţii publice cu caracter social în care se 
asigură întreţinere completă din partea autorităţii 
administraţiei publice 
c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute 
sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă 
de libertate, pe perioada reţinerii sau a detenţiei.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
114 

 
Art.40, preambul 
 
Art.40. - Autorităţile administraţiei publice locale 
prevăzute la art.39 alin.(2) au obligaţia: 
 

 
Se propune ca art.40 să devină art.43 şi 
preambulul să se reformuleze după cum 
urmează: 
„Art.43. - Autorităţile administraţiei publice 
locale prevăzute la art.42 alin.(2) au obligaţia:” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru trimitere corectă, întrucât art.39 a devenit 
art.42, ca urmare a introducerii unor articole noi. 

 
115 

 
Art.40 lit.a) 
 
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al 
persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii; 
 

 
 
 
Lit.a) nemodificată  

 

 
116 

 
Art.40 lit.b) 
 
b) de a asigura plata indemnizaţiei lunare, în 
cazul în care persoana cu handicap grav sau 
reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta, în 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei 
lunare, în cazul în care persoana cu handicap 
grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru 

 
Pentru implicarea în asigurarea la timp a plăţii 
indemnizaţiilor. 
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condiţiile legii. 
 

aceasta.” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie 
 

 
117 

 
Secţiunea a 3-a 
Asistentul personal profesionist 
 

 
Nemodificat  
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Art.41. – (1) Adultul cu handicap grav sau 
accentuat care nu dipune de spaţiu de locuit, nu 
realizează venituri sau realizează venituri de până 
la nivelul salariului mediu pe economie poate 
beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent 
personal profesionist. 
(2) Îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap 
grav sau accentuat de către asistentul personal 
profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
(3) Opinia adultului cu handicap grav sau 
accentuat se va lua în considerare la luarea 
deciziei referitoare la stabilirea asistentului 
personal profesionist. 
(4) Contractul de muncă al asistentului personal 
profesionist se încheie de către direcţiile generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau de către furnizorii de 
servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile 
legii.   
 

 
Art.41 devine art.44 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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(5) Monitorizarea şi controlul activităţii de 
îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav 
şi accentuat de către asistentul personal 
profesionist se fac de direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
(6) Asistentul maternal care îngrijeşte copilul cu 
handicap grav sau accentuat până la vârsta 
majoratului poate opta să devină asistent personal 
profesionist. 
 

 
119 

 
Art.42. – (1) Pentru fiecare adult cu handicap 
grav sau accentuat aflat în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist se acordă 
sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de 
hrană, echipament, cazarmament, materiale 
igienico – sanitare, precum şi sumele aferente 
acoperirii cheltuielilor de locuit.  
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) se suportă din 
bugetul propriu al judeţului, respectiv al 
sectorului municipiului Bucureşti pe a cărui rază 
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
asistentul personal profesionist. 
(3) Cuantumul sumelor acordate în condiţiile 
alin.(1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv local al sectorului 
municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 
cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adulţii 
cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale 
publice.  
 

 
Art.42 devine art.45 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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(4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor 
prevăzute la alin.(1), suportate de furnizorii de 
servicii sociale privaţi acreditaţi, se restituie 
acestora la cerere, de către direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, pe baza documentelor justificative, în 
termen de 15 zile de la data depunerii cererii. 
(5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor 
prevăzute la alin.(1) se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
 

 
120 

 
Art.43 alin.(1) lit.a) 
 
Art.43. – (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei 
adulţilor cu handicap grav sau accentuat, 
asistentul personal profesionist beneficiază de 
următoarele drepturi: 
a) salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, 
precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente 
acordate în condiţiile legii; 
 

 
Art.43 devine art.46 
 
Preambul nemodificat  
 
 
Lit.a) nemodificată 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.43 alin.(1) lit.b) 
 
b) un spor de 15% calculat la salariul de bază 
pentru încordare psihică foarte ridicată şi condiţii 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„b) un spor de 15% calculat la salariul de bază 
pentru suprasolicitare neuro-psihică şi condiţii 

 
 
Pentru o corectă formulare din punct de vedere 
juridic.  
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de muncă deosebite în care se desfăşoară 
activitatea; 
 

de muncă deosebite în care se desfăşoară 
activitatea;” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu  
 

 
122 

 
Art.43 alin.(1) lit.c) – d) 
 
c) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe 
perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel 
puţin două persoane adulte cu handicap grav sau 
accentuat; 
d) un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe 
perioada în care are în îngrijire şi protecţie o 
persoană adultă cu handicap grav sau accentuat 
infectat HIV sau bolnav SIDA. 
 

 
 
 
Lit.c) – d) nemodificate 
 
 

 

 
123 

 
Art.43 alin.(2) lit.a) 
 
(2) Asistentul personal profesionist beneficiază şi 
de alte drepturi, după cum urmează: 
a) consiliere şi sprijin din partea specialiştilor de 
la direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale  
sectoarelor municipiului Bucureşti sau a 
furnizorilor de servicii sociale, în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin cu privire la 
îngrijirea şi protecţia persoanei adulte cu 
handicap grav sau accentuat; 
 
 
 

 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
Lit.a) nemodificată 
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Art.43 alin.(2) lit.b) 
 
b) decontarea cheltuielilor de transport interurban 
şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în 
interesul adultului cu handicap grav sau 
accentuat, în condiţiile stabilite pentru personalul 
din sectorul bugetar; 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„b) decontarea cheltuielilor de transport 
interurban,  cazare şi masă, în cazul în care 
deplasarea se face în interesul adultului cu 
handicap grav sau accentuat, în condiţiile 
stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Pentru completarea textului, în conformitate cu 
prevederile legale în domeniu. 
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Art.43 alin.(2) lit.c) 
 
c) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute 
la art.21. 
 

 
Lit.c) nemodificată 

 

 
126 

 
Art.43 alin.(3) 
 
(3) Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei 
cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al 
asistentului personal profesionist sau găzduirea 
într-un centru respiro. 
 

 
 
 
Alin.(3) nemodificat  

 

 
127 

 
Art.44. – (1) Condiţiile de obţinere a atestatului, 
procedurile de atestare şi statutul asistentului 
personal profesionist se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
(2) Standardele minime obligatorii pentru 

 
Art.44 devine art.47 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu 
handicap grav şi accentuat la asistentul personal 
profesionist se elaborează de către Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi se 
aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia. 
 

 
128 

 
Art.45 lit.a) – d) 
 
Art.45. - Asistentul personal profesionist are 
următoarele obligaţii principale:  
a) să participe anual la instruirea organizată de 
angajator;  
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul 
individual de servicii al adultului cu handicap 
grav sau accentuat; 
c) să presteze pentru adultul cu handicap grav sau 
accentuat toate activităţile şi serviciile prevăzute 
în contractul individual de muncă, în fişa postului 
şi în planul individual de servicii; 
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi 
înţelegere adultul cu handicap grav sau accentuat 
şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea 
acestuia;  
 

 
Art.45 devine art.48 
 
Preambul nemodificat   
 
Lit.a) – d) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.45 lit.e) 
 
e) să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în 

 
 
Pentru claritatea formulării. 
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Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a adultului cu handicap grav sau 
accentuat şi alte situaţii de natură să modifice 
acordarea drepturilor prevăzute de lege.  
 

termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, 
orice modificare survenită în starea fizică, psihică 
sau socială a adultului cu handicap grav sau 
accentuat şi alte situaţii de natură să modifice 
acordarea drepturilor prevăzute de lege.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
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Art.46. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către asistentul personal 
profesionist a obligaţiilor prevăzute de 
dispoziţiile legale în sarcina acestuia, precum şi a 
celor prevăzute în contractul individual de 
muncă, atrage răspunderea disciplinară, civilă 
sau, după caz, penală, a asistentului personal 
profesionist, în condiţiile legii.  
 

 
Art.46 devine art.49 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Secţiunea a 4-a 
Centre pentru persoanele cu handicap 
 

 
Nemodificat  

 

 
132 

 
Art.47 alin.(1) 
 
Art.47. – (1) Persoana cu handicap poate 
beneficia de servicii sociale acordate în centre de 
zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri. 
 

 
Se propune ca art.47 să devină art.50 şi alin.(1) 
să se reformuleze după cum urmează: 
„Art.50. – (1) Persoana cu handicap poate 
beneficia de servicii sociale acordate în centre de 
zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri, publice, 
public-private sau private.” 
 
Autori: d-l deputat Constantin Amarie şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 
Pentru impunerea sistemului privat in domeniu. 
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Art.47 alin.(2) – (3) 
 
(2) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale 
reprezintă locaţii în care serviciile sociale sunt 
acordate de personal calificat şi care dispun de 
infrastructura adecvată furnizării acestora; 
centrele rezidenţiale sunt locaţii în care persoana 
cu handicap este găzduită cel puţin 24 de ore. 
(3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt: 
a) centre de îngrijire şi asistenţă; 
b) centre de recuperare şi reabilitare; 
c) centre de integrare prin terapie ocupaţională; 
d) centre de pregătire pentru o viaţă 
independentă; 
e) centre respiro/centre de criză; 
f) centre de servicii comunitare şi formare; 
g) locuinţe protejate; 
h) altele. 
 

 
 
 
Alin.(2) – (3) nemodificate  
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Art.47 alin.(4) 
 
(4) Admiterea unei persoane cu handicap într-un 
centru rezidenţial, cu excepţia celui prevăzut la 
alin.(3) lit.e), se face în cazul în care acesteia nu i 
se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu 
sau în cadrul altor servicii din comunitate. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(4) Admiterea unei persoane cu handicap într-
un centru rezidenţial, cu excepţia celor prevăzute 
la alin.(3) lit.e) şi lit.g), se face în cazul în care 
acesteia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea 
la domiciliu sau în cadrul altor servicii din 
comunitate.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă, 
Alecsandru Ştiucă  

 
 
 
 
Pentru corelarea textului. 
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Art.48. – (1) În vederea desfăşurării unui tip de 
activităţi cu caracter inovator în domeniul 
protecţiei persoanelor cu handicap, furnizorii de 
servicii sociale acreditaţi pot înfiinţa, administra 
şi finanţa centre pilot, pentru o durată de 
maximum 2 ani. 
(2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se 
face de serviciul public descentralizat competent 
teritorial al Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei în colaborare cu Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
 

 
Art.48 devine art.51 nemodificat 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.49 alin.(1) – (3) 
 
Art.49. – (1) Într-un centru de zi sau rezidenţial, 
serviciile sociale pot fi furnizate în sistem 
integrat cu serviciile medicale, de educaţie, de 
locuire, de ocupare a forţei de muncă şi altele 
asemenea. 
 (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau 
rezidenţiale beneficiază de servicii medicale din 
cadrul pachetului de servicii medicale de bază 
care se suportă din bugetul Fondului Naţional 
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform 
Contractului–cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. 
(3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate în 
sistem integrat se face de către autoritatea 
administraţiei publice locale sau furnizorul de 
servicii sociale care înfiinţează, administrează şi 

 
Art.49 devine art.52 
 
Alin.(1) – (3) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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finanţează centrul. 
 

 
137 

 
Art.49 alin.(4) 
 
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă 
fonduri de la buget pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente activităţilor de educaţie desfăşurate în 
centrele pentru persoanele cu handicap, precum 
şi perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
didactice şi altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile 
legii. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă 
fonduri de la buget pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente: 
a) activităţilor de educaţie desfăşurate în centrele 
pentru persoanele cu handicap; 
b) perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
didactice; 
c) altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului şi o mai bună 
structurare. 
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Art.50. - (1) Persoana cu handicap are dreptul să 
fie îngrijită şi protejată într-un centru din 
localitatea/judeţul în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa. 
(2) Finanţarea centrelor de zi şi rezidenţiale 
publice se face din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale pe teritoriul cărora 
funcţionează acestea. 
 (3) În cazul în care nevoile individuale ale 
persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în 
condiţiile prevăzute la alin.(1), persoana cu 
handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un 
centru aflat în altă unitate administrativ - 
teritorială. 
(4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile 
administraţiei publice locale se face în baza 

 
Art.50 devine art.53 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în 
luna anterioară de centrul în care persoana cu 
handicap este îngrijită şi protejată. 
(5)  Modalitatea de decontare va fi stabilită prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
 

 
139 

 
Art.51 alin.(1) 
 
Art.51  – (1) Furnizorul de servicii sociale are 
obligaţia de a promova, facilita şi asigura 
personalului programe de formare profesională, 
precum şi programe de instruire specifică cu 
privire la problematica handicapului şi legislaţia 
în domeniu. 
 

 
Art.51 devine art.54 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.51 alin.(2) 
 
(2) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la 
art.47 alin.(1) are obligaţia respectării 
standardelor specifice de calitate precum şi a 
prevederilor legale privind drepturile persoanelor 
cu handicap. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la 
art.50 alin.(1) are obligaţia respectării 
standardelor specifice de calitate precum şi a 
prevederilor legale privind drepturile persoanelor 
cu handicap.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru trimitere corectă, întrucât art.47 a devenit 
art.50, ca urmare a introducerii unor articole noi. 

 
141 

 
Art.51 alin.(3) 
 
(3) Nerespectarea prevederilor alin.(2) atrage, 
după caz, răspunderea disciplinară, 

 
 
 
Alin.(3) nemodificat  
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contravenţională sau penală, conform 
prevederilor legale. 
 

 
142 

 
Art.52. - (1) Personalul de specialitate care îşi 
desfăşoară activitatea în centrele publice din 
mediul rural, de zi şi rezidenţiale pentru copiii şi 
adulţii cu handicap, beneficiază de decontarea 
cheltuielilor de transport dus-întors de la 
domiciliu, în condiţiile legii. 
(2) Sumele necesare acordării drepturilor 
prevăzute la alin.(1) se asigură din bugetele 
locale ale autorităţilor administraţiei teritoriale pe 
raza căreia funcţionează centrul. 
 

 
Art.52 devine art.55 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
143 

 
Secţiunea a 5–a 
Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap 
 
 

 
Nemodificat  
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Art.53 alin.(1) – (2) 
 
Art.53. - (1) Dreptul la asistenţă socială sub 
forma de prestaţii sociale se acordă la cerere sau 
din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, 
în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Cererea pentru plata prestaţiilor sociale se 
înregistrează la autoritatea administraţiei publice 
locale competente în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 
 
 

 
Art.53 devine art.56 
 
Alin.(1) – (2) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.53 alin.(3) 
 
(3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în 
condiţiile prevăzute la art.27, alin.(3). 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în 
condiţiile prevăzute la art.30 alin.(3).” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
Pentru trimitere corectă. Ca urmare a introducerii 
unor articole noi, art.27 a devenit art.30. 
 

 
146 

 
Art.53 alin.(4) 
 
(4) Plata prestaţiei sociale se face începând cu 
luna următoare depunerii cererii şi încetează cu 
luna următoare încetării dreptului la prestaţia 
socială respectivă.  
 

 
 
 
Nemodificat  

 

 
147 

 
Art.54 alin.(1) – (7) 
 
Art.54. - (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii 
cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de 
alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul 
prevăzut de lege, majorat cu 100%. 
(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA 
beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, 
calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană 
stabilite pentru consumurile colective din 
unităţile sanitare publice.  
(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte 
pentru plata însoţitorului o indemnizaţie 
echivalentă cu salariul net al asistentului social 
debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă 
socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu 

 
Art.54 devine art.57 
 
Alin.(1) – (7) nemodificate 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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paturi. 
(4) Adultul cu handicap beneficiază în condiţiile 
prezentei legi de următoarele prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 179 lei pentru adultul cu 
handicap grav;  
    2. în cuantum de 147 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, indiferent 
de venituri: 
   1. în cuantum de 80 lei pentru adultul cu 
handicap grav; 
   2. în cuantum de 60 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
   3. în cuantum de 30 lei pentru adultul cu 
handicap mediu. 
(5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la 
alin.(4) lit.b) şi familia sau reprezentantul legal al 
copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu 
pe perioada în care îl are în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere. 
(6) Nu pot beneficia de prevederile alin.(4): 
a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în 
centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului 
de tip respiro; 
b) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau 
condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de 
libertate, pe perioada reţinerii sau detenţiei; 
c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care 
realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist.  
(7) Nu pot beneficia de prevederile alin.(4) lit.a) 
adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu 
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realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist.  
 

 
148 

 
Art.54 alin.(8)  
 
(8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la 
alin.(1) copiii cu handicap sau persoanele care 
au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un 
copil cu handicap care se află în internate sau 
centre de plasament aferente unităţilor sau 
instituţiilor de învăţământ special sau în alte 
tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu 
excepţia centrului de tip respiro, în care se 
asigură întreţinere completă din partea autorităţii 
administraţiei publice.  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la 
alin.(1) copiii cu handicap care se află în 
internate sau centre de plasament aferente 
unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special 
sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter 
social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care 
se asigură întreţinere completă din partea 
autorităţii administraţiei publice.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
S-a eliminat sintagma „sau persoanele care au în 
îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu 
handicap” întrucât alocaţia de stat este un drept 
exclusiv al copilului. 

 
149 

 
Art.54 alin.(9) - (10) 
 
(9) De dreptul prevăzut la alin.(2) poate beneficia 
copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în 
care este îngrijit în familie. 
(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la 
alin.(1) -(5) şi a cheltuielilor de administrare se 
vor asigura prin bugetele proprii ale 
judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti din 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale prevăzute cu această destinaţie în bugetul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 
 
 

 
 
 
Alin.(9) - (10) nemodificate  
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Art.54 alin.(11) 
 
(11) Cuantumul drepturilor se actualizează prin 
hotărâre de Guvern, în funcţie de indicele 
creşterii preţurilor de consum. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(11) Cuantumul drepturilor se actualizează cu 
indicele creşterii preţurilor de consum, prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru o corectă formulare. 

 
151 

 
Secţiunea a 6-a 
Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei 
sau reprezentanţilor legali 
 

 
Nemodificat  

 

 
152 

 
Art.55 lit.a) – c) 
 
Art.55. - Persoanele cu handicap au următoarele 
obligaţii:  
a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, 
pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu;  
b) să depună diligenţele necesare pentru a 
beneficia de drepturile prevăzute de lege; 
c) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în 
planul de recuperare pentru copilul cu handicap, 
respectiv în planul individual de servicii al 
adultului cu handicap; 
 

 
Art.55 devine art.58 
 
Preambul nemodificat  
Lit.a) – c) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
153 

 
Art.55 lit.d) 
 
d) să depună diligenţe pentru încadrarea în 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„d) să depună diligenţe pentru încadrarea în 

 
 
 
Pentru claritatea formulării. 
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muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea 
şi posibilităţile fizice şi psihice şi pe baza 
recomandărilor comisiei cu competenţă în 
domeniu; 
 

muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, 
posibilităţile fizice şi psihice, pe baza 
recomandărilor comisiei cu competenţă în 
domeniu;” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
154 

 
Art.55 lit.e) – f) 
 
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii 
care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 
orientarea profesională şi integrarea socială; 
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare cu privire la gradul de handicap, 
domiciliu sau reşedinţă, stare materială şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.  
 

 
 
 
Lit.e) – f) nemodificate 

 

 
155 

 
Art.56 lit.a) – e) 
 
Art.56. - Persoana care are în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu 
handicap are următoarele obligaţii principale: 
a) să asigure creşterea şi îngrijirea 
corespunzătoare a persoanei cu handicap; 
b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi 
serviciile prevăzute în planul de recuperare 
pentru copilul cu handicap, respectiv în planul 

 
Art.56 devine art.59 
 
Preambul nemodificat  
 
 
Lit.a) – e) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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individual  de servicii al adultului cu handicap; 
c) să însoţească persoana cu handicap, la 
termenul necesar sau la solicitare, pentru 
evaluare şi reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu; 
d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii 
care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 
orientarea profesională şi integrarea socială;  
 

 
156 

 
Art.56 lit.f) 
 
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare cu privire la gradul de handicap, 
domiciliu sau reşedinţă, stare materială şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, 
orice modificare cu privire la gradul de handicap, 
domiciliu sau reşedinţă, stare materială şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Pentru claritatea formulării. 

 
157 

 
CAPITOLUL IV 
Accesibilitate 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Art.57 lit.a) – b) 
 
Art.57. - În vederea asigurării accesului 
persoanelor cu handicap la mediul fizic, 
informaţional şi comunicaţional, autorităţile 
publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: 
a) să promoveze şi să implementeze conceptul 
Acces pentru toţi pentru a împiedica crearea de 
noi bariere şi apariţia unor noi surse de 
discriminare; 
b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea şi producţia 
de noi tehnologii de informare şi comunicare şi 
tehnologii asistive; 
 

 
Art.57 devine art.60 
 
Preambul nemodificat  
 
 
 
Lit.a) – b) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
159 

 
Art.57 lit.c) 
 
c) să recomande şi să susţină introducerea în 
pregătirea iniţială a studenţilor a unor cursuri  
referitoare la problematica handicapului şi a 
nevoilor acestora precum şi la diversificarea 
modalităţilor de realizare a accesibilităţii;   
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„c) să recomande şi să susţină introducerea în 
pregătirea iniţială a elevilor şi studenţilor a unor 
cursuri  referitoare la problematica handicapului 
şi a nevoilor acestora precum şi la diversificarea 
modalităţilor de realizare a accesibilităţii;” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie  
 

 
 
Pentru educaţie timpurie. 
 

 
160 

 
Art.57 lit.d) – g) 
 
d) să faciliteze accesul persoanelor cu handicap 
la noile tehnologii; 
e) să asigure accesul informaţiilor publice pentru 

 
 
 
Lit.d) – g) nemodificate 
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persoanele cu handicap; 
f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului 
mimico - gestual şi ai limbajului specific 
persoanelor cu surdocecitate; 
g) să proiecteze şi să deruleze, în colaborare sau 
parteneriat cu persoanele juridice, publice sau 
private, programe de accesibilitate sau de 
conştientizare asupra importanţei acesteia. 
 

 
161 

 
Art.58. - (1) Clădirile de utilitate publică, căile de 
acces, clădirile de locuit construite din fonduri 
publice, mijloacele de transport în comun şi 
staţiile acestora, taxi-urile, vagoanele de transport 
feroviar pentru călători şi peroanele  principalelor 
staţii, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile 
publice, telefoanele publice, mediul 
informaţional şi comunicaţional vor fi adaptate 
conform prevederilor legale în domeniu, astfel 
încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor 
cu handicap.  
(2) Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se vor 
adapta, cu respectarea caracteristicilor 
arhitectonice, conform prevederilor legale în 
domeniu. 
(3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea 
adaptărilor prevăzute la alin.(1) şi (2) se suportă 
din bugetele autorităţilor administraţiei publice 
centrale sau locale şi din sursele proprii ale 
persoanelor juridice cu capital privat, după caz. 
(4) Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să includă reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai 

 
Art.58 devine art.61 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor 
cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor 
de construcţie sau de adaptare a obiectivelor 
prevăzute la alin.(1) şi (2).  
 

 
162 

 
Art.59. – (1) Autorităţile prevăzute de lege au 
obligaţia să elibereze autorizaţia de construcţie 
pentru clădirile de utilitate publică numai în 
condiţiile respectării prevederilor legale în 
domeniu astfel încât să fie permis accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.  
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi pentru 
clădirile de locuit care se construiesc ori pentru 
care se realizează lucrări de consolidare, de 
reabilitare, de extindere şi/sau de modernizare, cu 
finanţare din fonduri publice.  
(3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în 
patrimoniu public sau privat al statului sau al 
unităţilor administrativ – teritoriale se face şi în 
condiţiile când nu se realizează lucrările 
prevăzute la alin.(2), la solicitarea persoanelor cu 
handicap grav, locatari ai acestora. 
 

 
Art.59 devine art.62 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.60 alin.(1) lit.a) – c) 
 
Art.60. – (1) Pentru a facilita accesul neîngrădit 
al persoanelor cu handicap la transport şi 
călătorie, până la 31 decembrie 2010, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia să ia 
măsuri pentru: 

 
Art.60 devine art.63 
 
Preambul nemodificat  
 
 
 
Lit.a) – c) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în 
comun aflate în circulaţie; 
b) adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de 
transport în comun conform prevederilor legale, 
inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de 
acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport; 
c) montarea panourilor de afişaj corespunzătoare 
nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi 
auditiv în mijloacele de transport public; 
 

 
164 

 
Art.60 alin.(1) lit.d)  
 
d) să imprime cu caractere mari şi în culori 
contrastante rutele şi indicativele mijloacelor de 
transport în comun. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„d) imprimarea cu caractere mari şi în culori 
contrastante rutele şi indicativele mijloacelor de 
transport în comun.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Pentru claritatea exprimării. 

 
165 

 
Art.60 alin.(2) - (6) 
 
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, toţi operatorii de taxi au 
obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată 
transportului persoanelor cu handicap care 
utilizează fotoliu rulant. 
(3) Constituie discriminare refuzul 
conducătorului de taxi de a asigura transportul 
persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.
(4) Până la data de 31 decembrie 2007, 
autorităţile administraţiei publice locale 
competente au obligaţia să ia măsuri pentru: 

 
 
 
Alin.(2) - (6) nemodificate 
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a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile şi 
drumurile publice conform prevederilor legale, 
inclusiv marcarea prin pavaj tactil; 
b) montarea sistemelor de semnalizare sonoră şi 
vizuală la intersecţiile cu trafic intens. 
(5) Câinele ghid care însoţeşte persoana cu 
handicap grav are acces liber şi gratuit în toate 
locurile publice şi mijloace de transport. 
(6) Până la data de 31 decembrie 2010, 
administratorii infrastructurii feroviare şi 
operatorii de transport feroviar au următoarele 
obligaţii: 
a) să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile 
principale de tren, pentru a permite accesul 
persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul 
rulant; 
b) să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile 
spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte 
utilităţi. 
 

 
166 

 
Art.61 alin.(1) 
 
Art.61. - (1) În spaţiile de parcare de pe lângă 
clădirile de utilitate publică precum şi în cele 
organizate vor fi adaptate, rezervate şi 
semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% 
din numărul total al locurilor de parcare, dar nu 
mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită 
a mijloacelor de transport pentru persoane cu 
handicap. 
 
 

 
Art.61 devine art.64  
 
Alin.(1) nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.61 alin.(2) 
 
(2) Persoanele cu handicap beneficiază de un 
card legitimaţie pentru locurile gratuite de 
parcare. Autovehicolul care transportă o 
persoană cu handicap, posesoare de card, 
beneficiază de parcare gratuită. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Persoanele cu handicap sau reprezentanţii 
legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un 
card legitimaţie pentru locurile gratuite de 
parcare. Autovehicolul care transportă o persoană 
cu handicap posesoare de card, beneficiază de 
parcare gratuită.” 
 
Autori: d-l deputat Constantin Amarie şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Sunt multe persoane cu handicap care sunt 
transportate de familie sau rude. Multe dintre ele 
nu au capacitate de exerciţiu, nu sunt conducători 
auto şi este corect ca familiile care îi îngrijesc să 
beneficieze de card de parcare. 
 

 
168 

 
Art.61 alin.(3) – (5) 
 
(3) Modelul cardului legitimaţie va fi stabilit în 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de 
către autorităţile administraţiei publice locale. 
(4) Costurile aferente dreptului prevăzut la 
alin.(2) se suportă din bugetele locale. 
(5) În spaţiile de parcare ale domeniului public şi 
cât mai aproape de domiciliu, administratorul 
acestora repartizează locuri de parcare gratuită 
persoanelor cu handicap care au solicitat şi au 
nevoie de astfel de parcare.  
 

 
 
 
Alin.(3) – (5) nemodificate  

 

 
169 

 
Art.61 alin.(6) 
 
(6) Constituie contravenţie parcarea altor 
mijloace de transport pe locurile de parcare 

 
Se propune eliminarea alin.(6). 
 
Autor: d-l deputat Valentin Iliescu  

 
Prevederile sale sunt preluate în  
reformularea art.97 de la Cap.IX, pentru 
respectarea normelor de tehnică legislativă în 
ceea ce priveşte structura actului normativ, 
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adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul 
internaţional pentru persoane cu handicap. Fapta 
este constatată de agenţii de circulaţie sau de 
personalul de control cu atribuţii în acest sens. 
 

întrucât Capitolul IX conţine referiri la 
contravenţii şi sancţiuni. 
 

 
170 

 
Art.62. –  (1) Editurile au obligaţia să pună 
matriţele electronice utilizate pentru tipărirea 
cărţilor şi revistelor la dispoziţia persoanelor 
juridice autorizate care le solicită pentru a le 
transforma în format accesibil persoanelor cu 
deficienţe de vedere sau de citire, în condiţiile 
Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi 
drepturile conexe, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze 
secţii cu carte în formate accesibile persoanelor 
cu deficienţe de vedere sau de citire. 

 
Art.62 devine art.65 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
171 

 
Art.63. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006, 
operatorii de telefonie au următoarele obligaţii: 
a) să adapteze cel puţin o cabină la o baterie de 
telefoane publice în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
b) să furnizeze informaţii despre costurile 
serviciilor în forme accesibile persoanelor cu 
handicap.  
(2) Operatorii de servicii bancare au obligaţia să 
pună la dispoziţia persoanelor cu handicap, la 
solicitarea acestora, extrase de cont şi alte 
informaţii în formate accesibile. 
(3) Angajaţii operatorilor de servicii bancare şi 
poştale au obligaţia de a acorda asistenţă în 

 
Art.63 devine art.66 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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completarea formularelor, la solicitarea 
persoanelor cu handicap.  
 

 
172 

 
Art.64. - Până la data de 31 decembrie 2007, 
proprietarii de spaţii hoteliere au următoarele 
obligaţii: 
a) să adapteze cel puţin o cameră pentru 
găzduirea persoanei cu handicap care utilizează 
fotoliul rulant; 
b) să marcheze prin pavaj sau covoare tactile 
intrarea, recepţia şi să deţină harta tactilă a 
clădirii; 
c) să monteze lifturi cu însemne tactile. 
 

 
Art.64 devine art.67 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
173 

 
Art.65. – (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi 
locale, publice sau private asigură, pentru 
relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv 
sau cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai 
limbajului mimico-gestual sau ai limbajului 
specific al persoanei cu surdocecitate. 
(2) Metodologia de autorizare a interpreţilor va fi 
aprobată prin ordin comun al ministrului 
educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a 
Surzilor din România, precum şi a organizaţiilor 
neguvernamentale din domeniul surdocecităţii. 
 
 
 

 
Art.65 devine art.68 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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174 
 
Art.66. - (1) Autorităţile centrale şi locale publice 
precum şi instituţiile centrale şi locale, publice 
sau de drept privat, au obligaţia de a asigura 
servicii de informare şi documentare accesibile 
persoanelor cu handicap. 
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, serviciile de relaţii cu publicul vor 
afişa şi vor dispune de informaţii accesibile 
persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mental. 
 

 
Art.66 devine art.69 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
175 

 
Art.67. – (1) Până la data de 31 decembrie 2007, 
autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri 
pentru: 
a) accesibilizarea paginilor de internet proprii în 
vederea îmbunătăţirii accesării documentelor 
electronice de către persoanele cu handicap 
vizual şi mental; 
b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile 
publice; 
c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext 
pentru persoanele cu handicap auditiv. 
(2) În achiziţia de echipamente şi soft-uri, 
instituţiile publice vor avea în vedere respectarea 
criteriului de accesibilitate. 
 

 
Art.67 devine art.70 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
176 

 
Art.68. -  (1) Până la data de 31 decembrie 2007 
posturile de televiziune publice şi private au 
obligaţia: 
a) să introducă sistemul de descriere vocală în 
intervalele de timp posibile secvenţele vizuale 

 
Se propune eliminarea art.68. 
 
Autori: d-nii deputaţi Stelian Duţu şi Valentin 
Adrian Iliescu 

 
S-a considerat că nu se pot impune asemenea 
obligaţii posturilor private de televiziune. 
În ceea ce priveşte posturile publice de 
televiziune, s-a apreciat că aceste obligaţii vor fi 
reglementate în legea privind SRTV. 
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din filme documentare şi filme artistice; 
b) să subtitreze şi să interpreteze în limbaj 
mimico-gestual principalul buletin de ştiri şi cel 
puţin o emisiune de ştiri şi de interes public pe zi; 
c) să dubleze de voce cel puţin 50% din totalul 
filmelor documentare străine cu caracter 
documentar. 
(2) Posturile publice de televiziune au obligaţia 
să transmită cel puţin o dată pe lună un fim 
artistic cu descriere audio a imaginilor.  
 

 
177 

 
CAPITOLUL V 
Orientare, formare profesională, ocupare şi 
angajare în muncă 
 

 
Nemodificat  

 

 
178 

 
Art.69 alin.(1) 
 
Art.69. - (1) Orice persoană cu handicap care 
doreşte să se integreze sau să se reintegreze în 
muncă, are acces la evaluare şi orientare 
profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul 
de handicap. 
 

 
Se propune ca art.69 să devină art.71 şi alin.(1) 
să se reformuleze după cum urmează: 
„Art.71. - (1) Orice persoană cu handicap care 
doreşte să se integreze sau să se reintegreze în 
muncă, are acces  gratuit la evaluare şi orientare 
profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul 
de handicap.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru ca persoanele cu handicap să poată 
beneficia de un astfel de drept. 
 

 
179 

 
Art.69 alin.(2) - (3) 
 
(2) Persoana cu handicap participă activ în 
procesul evaluării şi orientării profesionale, are 
acces la informare şi la alegerea activităţii, 

 
 
 
Alin.(2) – (3) nemodificate 

 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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conform dorinţelor şi aptitudinilor sale. 
(3) Datele şi informaţiile personale colectate în 
cursul procesului de evaluare şi orientare 
profesională sunt confidenţiale şi  pot fi utilizate 
numai în interesul şi cu acordul persoanei cu 
handicap în cauză. 
 

 
180 

 
Art.70 alin.(1) 
 
Art.70. – (1) Beneficiază de orientare 
profesională, după caz, persoana cu handicap 
care este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare 
în vederea integrării profesionale, persoana care 
nu are un loc de muncă, cea care nu are 
experienţă profesională sau cea care, deşi 
încadrată în muncă, doreşte reconversie 
profesională. 
 

 
Art.70 devine art.72 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
181 

 
Art.70 alin.(2) 
 
(2) Persoana cu handicap sau, după caz, familia, 
reprezentantul legal al acesteia sunt principalul 
factor de decizie cu privire la orientarea 
profesională. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Persoana cu handicap sau, după caz, familia 
ori reprezentantul legal al acesteia, este 
principalul factor de decizie cu privire la 
orientarea profesională.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Pentru corectitudinea textului. 

 
182 

 
Art.70 alin.(3) 
 
(3) Formarea profesională a persoanelor cu 
handicap se organizează, conform legii, prin 

 
 
 
Alin.(3) nemodificat  

 

 81 



0    1 2 3
programe de iniţiere, calificare, recalificare, 
perfecţionare şi specializare.  
 

 
183 

 
Art.71 alin.(1) 
 
Art.71. – (1) În vederea asigurării evaluării, 
orientării, formării şi reconversiei profesionale a  
persoanelor cu handicap, autorităţile publice au 
obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: 
a) să realizeze/diversifice/susţină financiar 
programe privind orientarea profesională a 
persoanelor cu handicap; 
b) să asigure pregătirea şi formarea pentru 
ocupaţii necesare în domeniul handicapului; 
c) să coreleze pregătirea profesională a 
persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţii 
muncii; 
d) să creeze cadrul necesar pentru accesul la 
evaluare şi orientare profesională în orice 
meserie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu 
handicap. 
 

 
Art.71 devine art.73  
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
184 

 
Art.71 alin.(2) 
 
(2) Evaluarea şi orientarea profesională a 
adulţilor cu handicap se realizează de către 
comisia de evaluare, în condiţiile legii.  
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Evaluarea şi orientarea profesională a 
adulţilor cu handicap se realizează de către 
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, în condiţiile legii.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Întrucât este prima referire la comisia de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap, este necesară 
această completare.  
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Art.72. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul să 
li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi 
exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a 
dobândi şi menţine un loc de muncă precum şi 
pentru a promova profesional. 
(2) În realizarea drepturilor prevăzute la alin.(1), 
autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 
a) să promoveze conceptul potrivit căruia 
persoana cu handicap încadrată în muncă 
reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, 
în special, pentru comunitatea căreia aparţine; 
b) să promoveze un mediu de muncă deschis, 
inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap; 
c) să creeze condiţiile şi serviciile necesare 
pentru ca persoana cu handicap să poată alege 
forma de conversie/reconversie profesională şi 
locul de muncă în conformitate cu potenţialul ei 
funcţional; 
d) să înfiinţeze şi să susţină complexe de servicii 
formate din unităţi protejate autorizate şi locuinţe 
protejate; 
e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a 
angajatorilor în vederea angajării şi păstrării în 
muncă a persoanelor cu handicap; 
f) să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe 
de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu 
handicap; 
g) să diversifice şi să susţină diferite servicii 
sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu 
handicap şi familia acesteia, informare pentru 
angajatori, angajare asistată şi altele asemenea; 

 
Art.72 devine art.74  
 
Alin.(1) - (2) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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h) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa 
muncii a persoanelor cu handicap; 
i) să realizeze/actualizeze permanent baza de date 
pentru evidenţierea ofertei de muncă din rândul 
persoanelor cu handicap; 
j) să dezvolte colaborări cu mass-media în 
vederea creşterii gradului de 
conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu 
privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia 
persoanelor cu handicap la piaţa muncii; 
k) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private, 
programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea 
gradului de ocupare; 
l) să iniţieze şi să susţină campanii de 
sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor 
asupra abilităţilor persoanelor cu handicap. 
 

 
186 

 
__ 

 
Se propune introducerea după lit.l) a alin.(2) al 
art.72 devenit art.74, cu următorul cuprins: 
„m) să iniţieze programe specifice care 
stimulează creşterea participării pe piaţa 
muncii a forţei de muncă din rândul 
grupurilor supuse riscului major de 
excluziune socială.” 
 

Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu şi Valentin 
Iliescu 
 
 
 
 
 
 

 
Prevederea este cuprinsă şi în Memorandumul 
comun în domeniul incluziunii sociale (JIM), UE 
– România, semnat în iunie 2005, la capitolul 
„Promovarea incluziunii sociale şi a accesului 
egal pe piaţa muncii” ca obiectiv al planului de 
combatere activă a excluziunii sociale. 
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__ 

 
Se propune introducerea, după art.74, a unui 
articol nou, art.75, cu următorul cuprins: 
„Art.75. – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
stabileşte măsuri privind egalitatea de şanse 
pentru persoanele cu handicap, asigurând, 
acolo unde este necesar, suport adiţional 
adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, 
sprijinind accesul acestora în unităţile şi 
instituţiile de învăţământ superior. Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării iniţiază programe de 
educaţie permanentă a adulţilor cu handicap 
şi asigură sprijin privind implementarea lor.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Constantin Amarie, Petru 
Andea, Mircea Puşcă, Alecsandru Ştiucă şi Dan 
Mocănescu 
 

 
Toate marile universităţi din UE au 
compartimente şi programe speciale de sprijinire 
a studenţilor cu dizabilităţi, adaptate nevoilor 
specifice ale acestora: de exemplu, studenţi cu 
sindrom Asperger, dislexie, disgrafie etc. 
Universităţile din România nu au încă un astfel 
de departament. În proiect apare pasager, la art.1 
alin.(3) acest subiect, dar se apreciază că este 
necesară accentuarea nevoii de educaţie 
permanentă pentru persoanele cu handicap de 
dezvoltare. 
 

 
188 

 
Art.73 alin.(1) 
 
Art.73. – (1) Persoanele cu handicap au dreptul 
de a munci şi de a realiza venituri în conformitate 
cu legislaţia muncii, precum şi cu dispoziţiile 
speciale din prezenta lege.  
 

 
Art.73 devine art.76 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
189 

 
Art.73 alin.(2) 
 
(2) În sensul prezentei legi şi numai în contextul 
încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se 
înţelege şi persoana invalidă gradul III; prin 
contract individual de muncă se înţelege şi 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) În sensul prezentei legi şi numai în contextul 
încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se 
înţelege şi persoana invalidă gradul III.” 
 

 
 
 
 
S-a eliminat ultima frază întrucât raporturile de 
muncă din cooperaţie sunt de alt tip decât cele 
reglementate de Codul muncii. 
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convenţia individuală privind raporturile de 
muncă din organizaţiile cooperaţiei 
meşteşugăreşti, iar prin angajat se înţelege şi 
membru cooperator. 
 

Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu şi Valentin 
Iliescu 
 

 
190 

 
Art.74. – (1) Persoanele cu handicap pot fi 
încadrate în muncă conform pregătirii lor 
profesionale şi capacităţii de muncă atestate prin 
certificatul de încadrare în grad de handicap emis 
de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau 
al sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private care au cel puţin 50 
de angajaţi au obligaţia de a angaja persoane cu 
handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi.  
(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice publice sau private care nu angajează 
persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la 
alin.(2) pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre 
următoarele obligaţii: 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă 
reprezentând 50% din salariul de bază minim 
brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de 
muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap; 
b) să achiziţioneze produse sau servicii de la 
unităţi protejate autorizate, pe bază de 
parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată 
la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a). 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine 

 
Art.74 devine art.77 nemodificat 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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publică şi siguranţă naţională. 
(5) Monitorizarea şi controlul respectării 
prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către 
Inspecţia Muncii. 
 

 
191 

 
Art.75. – (1) Angajarea persoanei cu handicap în 
muncă se realizează în următoarele forme: 
a) pe piaţa liberă a muncii; 
b) la domiciliu; 
c) în forme protejate. 
(2) Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
a) loc de muncă protejat;    
b) unitate protejată autorizată.  
 

 
Art.75 devine art.78 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
192 

 
Art.76. - Persoanele cu handicap  angajate la 
domiciliu beneficiază din partea angajatorului de  
transportul la şi de la domiciliu al materiilor 
prime şi materialelor necesare în activitate, 
precum şi al produselor finite realizate.  
 

 
Art.76 devine art.79 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
193 

 
Art.77. - (1) Unităţile protejate pot fi înfiinţate de 
orice persoană fizică sau juridică, de drept public 
sau privat, care angajează persoane cu handicap. 
(2) Unităţile protejate pot fi: 
a) cu personalitate juridică; 
b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, 
sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din 
cadrul operatorilor economici, instituţiilor 
publice sau din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale precum şi cele organizate de 

 
Art.77 devine art.80 nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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persoana cu handicap autorizată, în condiţiile 
legii, să desfăşoare activităţi economice 
independente.  
(3) Procedura de autorizare a unităţilor protejate 
se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 

 
194 

 
Art.78 alin.(1) lit.a) – b) 
 
Art.78. - (1) Unităţile protejate autorizate 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) scutire de plata taxelor de autorizare la 
înfiinţare şi de reautorizare; 
b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu 
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin 
scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau 
pentru achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru 
şi/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, 
în condiţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

 
Art.78 devine art.81 
 
Preambul nemodificat 
 
Lit.a) – b) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
195 

 
Art.78 alin.(1) lit.c) 
 
c) alte drepturi şi facilităţi ce pot fi acordate de 
autorităţi publice locale din fondurile proprii ale 
acestora. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„c) alte drepturi acordate de autorităţile 
administraţiei publice locale finanţate din 
fondurile proprii.” 
 
Autor: d-l deputat Dumitru Bentu  
 
 

 
 
Pentru o corectă formulare. 
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Art.78 alin.(2) 
 
(2) La începutul fiecărui an, unităţile protejate 
autorizate au obligaţia să prezinte raportul de 
activitate pentru anul precedent, Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 

 
 
 
Nemodificat  

 

 
197 

 
Art.78 alin.(3) 
 
(3) Anual sau ori de câte ori este nevoie, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap poate solicita Ministerului Finanţelor 
Publice efectuarea de controale asupra modului 
în care unităţile protejate autorizate au folosit 
sumele rezultate din drepturile de care au 
beneficiat. 
 

 
Se propune eliminarea alin.(3). 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu  

 
Text superfluu. 

 
198 

 
Art.78 alin.(4) – (5) 
 
(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin.(2) 
se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei de 
funcţionare ca unitate protejată sau, după caz, cu 
retragerea acesteia şi cu obligaţia rambursării 
integrale a facilităţilor de care a beneficiat pe 
durata funcţionării ca unitate protejată autorizată. 
(5) Procedura de suspendare sau retragere a 
autorizaţiei unităţilor protejate se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
 

 
 
 
Alin.(4) devine alin.(3) nemodificat  
 
 
 
 
 
Alin.(5) devine alin.(4) nemodificat  
  

 
 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a eliminării unui alineat. 
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Art.79 alin.(1) 
 
Art.79. – (1) Persoanele cu handicap aflate în 
căutarea unui loc de muncă sau încadrate în 
muncă beneficiază de următoarele drepturi: 
a) cursuri de formare profesională; 
b) adaptare rezonabilă la locul de muncă; 
c) consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe 
parcursul angajării precum şi în perioada de 
probă din partea unui consilier specializat în 
medierea muncii; 
d) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel 
puţin 45 de zile lucrătoare; 
e) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile 
lucrătoare, acordat la desfacerea contractului 
individual de muncă din iniţiativa angajatorului 
pentru motive neimputabile acestuia; 
f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, 
în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de 
recomandarea comisiei de evaluare în acest sens. 
 

 
Art.79 devine art.82 
 
 
 
 
Lit.a) - f) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
200 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după lit.f) a alin.(1) al 
art.79 devenit art.82, a unei litere noi, lit.g), cu 
următorul cuprins: 
„g) scutirea de plata impozitului pe salariu;” 
 
Autor: d-l deputat Constantin Amarie  
 
 
 
 

 
 
 
Având în vedere resursele financiare limitate ale 
acestor persoane şi pentru stimularea încadrării 
lor în muncă. 
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201 
 
Art.79 alin.(2) 
 
(2) Finanţarea drepturilor prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi c) pentru persoanele cu handicap aflate în 
căutarea unui loc de muncă se suportă din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile 
legii.   
 

 
Nemodificat  

 

 
202 

 
Art.80. – Angajatorii persoanelor cu handicap 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) deducerea la calculul profitului impozabil a 
sumelor aferente adaptării locurilor de muncă 
protejate şi achiziţionării utilajelor şi 
echipamentelor utilizate în procesul de producţie 
de către persoana cu handicap; 
b) deducerea la calculul profitului impozabil a 
cheltuielilor  cu transportul persoanelor cu 
handicap de la domiciliu la locul de muncă 
precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor 
prime şi a produselor finite la şi de la domiciliul 
persoanei cu handicap angajată pentru muncă la 
domiciliu; 
c) decontarea  din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, 
formare şi orientare profesională şi de încadrare 
în muncă a persoanelor cu handicap; 
d) o subvenţie de la stat, în condiţiile Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Art.80 devine art.83 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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203 
 
CAPITOLUL VI 
Încadrarea în grad de handicap 
 

 
Nemodificat  

 

 
204 

 
Art.81. – (1) Persoanele cu handicap beneficiază 
de drepturile prevăzute la art.6 pe baza încadrării 
în grad de handicap, în raport cu gradul de 
handicap. 
 
(2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a 
copiilor şi adulţilor cu handicap se face de către 
comisia pentru protecţia copilului, respectiv 
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, organe de specialitate ale consiliilor 
judeţene, după caz, locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
(3) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza cărora 
se stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt 
aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii 
şi al secretarului de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, în cazul copiilor, respectiv al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, în cazul adulţilor. 
 
 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.84. - (1) Persoanele cu handicap 
beneficiază de drepturile prevăzute la art.6 pe 
baza încadrării în grad de handicap, în raport cu 
gradul de handicap. 
(2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a 
copiilor cu handicap se face de către comisia 
pentru protecţia copilului. 
(3) Încadrarea în grad şi tip de handicap a 
adulţilor cu handicap se face de către comisia 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
(4) Comisiile prevăzute la alin.(2) şi (3) sunt 
organe de specialitate ale consiliilor judeţene, 
după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
(5) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza cărora 
se stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt 
aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii 
publice şi al ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 
Pentru o mai bună structurare a textului legii. 
 
Pentru claritatea textului şi evitarea oricăror 
confuzii în ceea ce priveşte identitatea acestor 
comisii. 
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205 
 
Art.82. – (1) Gradele de handicap sunt: uşor, 
mediu, accentuat şi grav. 
(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, 
auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, 
HIV/SIDA, asociat, boli rare. 
 

 
Art.82 devine art.85 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
206 

 
Art.83. -  (1) Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, denumită în continuare 
comisia de evaluare, are următoarele atribuţii 
principale: 
a) stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, 
după caz, orientarea profesională a adultului cu 
handicap, capacitatea de muncă; 
b) stabileşte  măsurile de protecţie a adultului cu 
handicap, în condiţiile legii; 
c) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, încadrarea în grad de 
handicap, orientarea profesională, precum şi 
celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu 
handicap; 
d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie 
stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acesteia s-au 
modificat; 
e) soluţionează cererile privind eliberarea 
atestatului de asistent personal profesionist; 
f) informează adultul cu handicap sau 
reprezentantul legal al acestuia cu privire la 
măsurile de protecţie stabilite; 

 
Art.83 devine art.86 nemodificat  
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g) promovează drepturile persoanelor cu 
handicap în toate activităţile pe care le 
întreprinde. 
(2) Comisia de evaluare îndeplineşte orice alte 
atribuţii prevăzute de lege. 
(3) Organizarea şi metodologia de funcţionare a 
comisiei de evaluare se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
207 

 
Art.84. – În vederea exercitării în mod 
corespunzător a atribuţiilor ce revin comisiei de 
evaluare, se înfiinţează serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap, în 
cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 

 
Se propune reformularea textului ca art.87 după 
cum urmează: 
„Art.87. – În vederea exercitării atribuţiilor ce 
revin comisiei de evaluare, se înfiinţează 
serviciul de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap, în cadrul direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti.” 
 
Autor: d-l deputat  Dan Mocănescu 
 

 
 
 
Pentru o corectă formulare. 

 
208 

 
Art.85 alin.(1) 
 
Art.85. – (1) O dată cu elaborarea certificatului 
de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia 
de evaluare are obligaţia de a elabora programul 
individual de reabilitare şi integrare socială a 
adultului cu handicap. 
 

 
Se propune ca art.85 să devină art.88, iar alin.(1) 
să se reformuleze după cum urmează: 
„Art.85. – (1) O dată cu emiterea certificatului 
de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia 
de evaluare are obligaţia de a elabora programul 
individual de reabilitare şi integrare socială a 
adultului cu handicap.” 
 

Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru o corectă formulare. 
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Art.85 alin.(2) 
 
(2) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială, comisia de 
evaluare se va consulta obligatoriu cu persoana 
cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, 
precum şi cu specialişti din diferite domenii, 
după caz. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială, comisia de 
evaluare va colabora cu persoana cu handicap 
sau reprezentantul legal al acesteia.” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 

 
 
S-a considerat că nu este necesară o normă 
imperativă în acest sens. 

 
210 

 
Art.85 alin.(3) – (4) 
 

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) dă dreptul 
adultului cu handicap de a beneficia de 
prevederile prevăzute de lege pentru gradul de 
handicap respectiv. 
(4) Programul individual de reabilitare şi 
integrare socială prevăzut la alin.(1) se 
întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi.  
 

 
 

 
Alin.(3) – (4) nemodificate  

 

 
211 

 
Art.86. –  Lucrările de secretariat ale comisiei de 
evaluare sunt asigurate de un secretariat care 
funcţionează în cadrul direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 

 
Art.86 devine art.89 nemodificat  

  
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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CAPITOLUL VII 
Parteneriate 
 

 
Nemodificat  

 

 
213 

 
Art.87. – În activitatea de protecţie şi promovare 
a drepturilor persoanelor cu handicap, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, întreţin relaţii de dialog, 
colaborare şi parteneriat cu organizaţiile 
neguvernamentale ale persoanelor cu handicap 
sau care reprezintă interesele acestora, precum şi 
cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu 
activitate în domeniu. 
 

 
Art.87 devine art.90 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
214 

 
Art.88. – (1) Se înfiinţează, pe lângă Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap, 
Comitetul de Analiză a Problemelor Persoanelor 
cu Handicap cu rol consultativ, în următoarea 
componenţă: 
a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap; 
b) preşedintele Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii din România; 
c) reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului; 
d) reprezentant al  Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
e) reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
f) reprezentant al unei organizaţii 
neguvernamentale pentru protecţia drepturilor 

 
Se propune reformularea textului ca art.91 după 
cum urmează: 
„Art.91. – (1) Se înfiinţează, pe lângă 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap, Consiliul de Analiză a Problemelor 
Persoanelor cu Handicap, denumit în 
continuare consiliul, cu rol consultativ, în 
următoarea componenţă: 
a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap; 
b) preşedintele Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii din România; 
c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului; 
d) un reprezentant al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

 
 
Pentru o mai clară formulare. 
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omului; 
g) reprezentanţi ai organismelor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, precum şi ai altor 
organisme de drept public sau privat din 
domeniu, cu statut de membri nepermanenţi, în 
funcţie de problemele ce urmează a fi 
soluţionate. 
(2) Comitetul are următoarele atribuţii: 
a) emite avize consultative cu privire la 
proiectele de acte normative care au ca obiect 
protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap sau de alte autorităţi competente; 
b) analizează problematica protecţiei persoanelor 
cu handicap şi propune măsuri privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora; 
c) sesizează organele competente cu privire la 
încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
(3) Comitetul se întruneşte în şedinţe ordinare 
trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare 
ori de câte ori este necesar. 
(4) Convocarea membrilor se realizează de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(5) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în 
orice alt loc pe care aceasta îl propune. 
(6) Secretariatul Comitetului se asigură de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(7) Modul de organizare şi funcţionare se aprobă 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 

e)  un reprezentant al Ministerului Sănătăţii 
Publice; 
f)  un reprezentant al unei organizaţii 
neguvernamentale pentru protecţia drepturilor 
omului; 
g) câte un reprezentant ai organismelor 
administraţiei publice centrale şi/sau locale, 
precum şi ai altor organisme de drept public sau 
privat din domeniu, cu statut de membri 
nepermanenţi, în funcţie de problemele ce 
urmează a fi soluţionate. 
(2) Consiliul are următoarele atribuţii: 
a) emite avize consultative cu privire la 
proiectele de acte normative care au ca obiect 
protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap sau de alte autorităţi competente; 
b) analizează problematica protecţiei persoanelor 
cu handicap şi propune măsuri privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora; 
c) sesizează organele competente cu privire la 
încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
(3) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare 
trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare 
ori de câte ori este necesar. 
(4) Convocarea membrilor se realizează de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(5) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în 
orice alt loc pe care aceasta îl propune. 
(6) Secretariatul Consiliului se asigură de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

 
 
 
Pentru a se asigura un parteneriat real între 
Guvern şi ONG-urile reprezentative în domeniu. 
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Handicap. 
(7) Modul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap.” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu  
 

 
215 

 
Art.89. – (1) La nivelul judeţelor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti se vor înfiinţa, pe lângă 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, comitete de 
analiză a problemelor persoanelor cu handicap. 
(2) Înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi 
funcţionare se aprobă prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 

 
Art.89 devine art.92 nemodificat  
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
216 

 
Art.90 - Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, în parteneriat cu Consiliul Naţional 
al Dizabilităţii din România, stabileşte 
terminologia şi criteriile specifice persoanelor cu 
handicap în vederea efectuării recensământului 
naţional.  
 

 
Se propune eliminarea art.90. 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu  

 
Text superfluu.  
Se va reglementa în normele metodologice. 

 
217 

 
CAPITOLUL VIII 
Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap 
 

 
Nemodificat  
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Art.91. - (1) Protecţia persoanelor cu handicap se 
finanţează din următoarele surse: 
a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi 
muncipiilor; 
b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
c) bugetul de stat; 
d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor 
cu handicap care beneficiază de servicii sociale 
în centre;   
e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile 
legii.  
 

 
Art.91 devine art.93 nemodificat  
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
219 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după alin.(1) al art.91 
devenit art.93, a unui alineat nou, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Pentru a garanta primirea de către 
persoanele cu handicap a sumelor 
reprezentând prestaţii sociale, acestea vor fi 
constituite numai din sume provenind de la 
bugetul de stat şi vor fi gestionate de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei  prin Direcţiile teritoriale de muncă şi 
solidaritate socială.” 
 
Autor: d-l deputat Dan Mocănescu 
 

 
Din practica anterioară s-a desprins faptul că 
sumele distribuite direct prin organele teritoriale 
ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei au fost primite cu promptitudine de 
beneficiari, în timp ce distribuirea acestor sume 
prin consiliile judeţene s-a efectuat cu întârzieri 
foarte mari. 
 

 
220 

 
Art.91 alin.(2) - (3) 
 
(2) Costul mediu lunar de întreţinere în centrele 

 
 
 
Alin.(2) devine alin.(3) nemodificat  

 
 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
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rezidenţiale pentru persoane cu handicap precum 
şi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere 
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre 
sau de susţinătorii acestora se stabilesc prin ordin 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
(3) Pentru anumite servicii sociale furnizate 
persoanelor cu handicap se pot percepe taxe în 
condiţiile stabilite de furnizorii de servicii sociale 
publici sau privaţi acreditaţi, cu avizul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
Alin.(3) devine alin.(4) nemodificat  

legislativă, ca urmare a introducerii unui nou 
alineat. 
 

 
221 

 
Art.92. - (1) Produsele şi serviciile realizate de 
centrele pentru persoanele cu handicap aflate în 
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap pot fi valorificate către 
persoane fizice şi juridice. 
(2) Sumele obţinute în condiţiile prevăzute la 
alin.(1) se fac venit la bugetul local al unităţii 
administrativ – teritoriale în subordinea căreia 
funcţionează centrul respectiv. 
 

 
Art.92 devine art.94 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
222 

 
Art.93 alin.(1) 
 
Art.93. – (1) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap poate finanţa sau, după 
caz, cofinanţa programe de interes naţional care 
au ca scop integrarea, incluziunea socială şi 
profesională a persoanelor adulte cu handicap, 
precum şi creşterea calităţii vieţii acestora. 
 

 
Art.93 devine art.95 
 
Alin.(1) nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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Art.93 alin.(2) lit.a) – d) 
 
(2) Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(1), complementare acţiunilor finanţate la 
nivel local, pot avea următoarele obiective 
generale: 
a) realizarea investiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna 
funcţionare a serviciilor şi centrelor care asigură 
îngrijirea adulţilor cu handicap; 
b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în 
cadrul domeniului său de activitate; 
c) instruirea personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru 
persoanele cu handicap; 
d) informarea opiniei publice despre drepturile 
adulţilor cu handicap prin campanii de 
mediatizare; 
 

 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
 
Lit.a) – d) nemodificate 

 

 
224 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după lit.d) a alin.(2) al 
art.93 devenit art.95, a unei litere noi, lit.e), cu 
următorul cuprins: 
„e) transcrierea sau traducerea materialelor 
informative şi culturale în sistemele de acces 
la informaţie specifice persoanelor încadrate 
în anumite categorii de handicap: alfabet 
Braille, înregistrări audio, scriere vizuală cu 
litere mărite, limbaj mimico-gestual, 
pictograme.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Valer Dorneanu, Mircea 

 
Comunicarea, accesul la informaţie, educaţie şi 
cultură prin mijloacele specifice de scriere şi de 
expresie ale diferitelor categorii de persoane cu 
handicap reprezintă condiţia fundamentală a 
integrării şi incluziunii sociale a acestora. Prin 
finanţarea unor asemenea activităţi, realizate în 
general de către ONG-uri, se vor crea noi locuri 
de muncă pentru persoanele cu handicap şi se vor 
conferi conţinut şi sens evident, în afara oricărei 
posibilităţi de obiecţiune, realităţii şi principiului 
parteneriatului dintre autorităţi (ANPH) şi ONG-
urile din aria de activitate şi responsabilitate a 
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Ifrim, Corneliu Ciontu, Adrian Miuţescu, Andrei 
Gerea, Emilian Frâncu şi Constantin Amarie 
 

autorităţii. 
 

 
225 

 
e) orice alte obiective corespunzătoare 
domeniului de activitate al Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 

 
Lit.e) devine lit.f) nemodificată 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii unei noi 
litere. 
 

 
226 

 
Art.93 alin.(3) – (4) 
 
(3) Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(1) se aprobă ca anexă la bugetul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, pe baza fundamentărilor elaborate de 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(4) Metodologia de selectare şi finanţare a 
programelor de interes naţional se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
 

 
Nemodificate  

 

 
227 

 
Art.94 alin.(1), preambul 
 
Art.94. – (1) Finanţarea sau, după caz, 
cofinanţarea programelor de interes naţional 
prevăzute la art.93 alin.(1) se asigură din 
următoarele surse: 
 

 
Se propune ca art.94 să devină art.96 şi 
reformularea preambulului după cum urmează: 
„Art.96. – (1) Finanţarea sau, după caz, 
cofinanţarea programelor de interes naţional 
prevăzute la art.95 alin.(1) se asigură din 
următoarele surse: 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
Pentru trimitere corectă, întrucât art.93 a devenit 
art.95. 
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228 
 
Art.94 alin.(1) lit.a) – c) 
 
a) bugetul de stat; 
b) fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile 
legii. 
 

 
 
 
Lit.a) – c) nemodificate 

 

 
229 

 
Art.94 alin.(2) 
 
(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. 
(1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 
 
 
 
 

 
 
 
Alin.(2) nemodificat 

 

 
230 

 
Art.94 alin.(3), preambul 
 
(3) În scopul finanţării programelor de interes 
naţional prevăzute la art.93 alin.(1), Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate 
aloca fonduri din bugetul propriu: 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„(3) În scopul finanţării programelor de interes 
naţional prevăzute la art.95 alin.(1), Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate 
aloca fonduri din bugetul propriu:” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 
 
 
 

 
Pentru trimitere corectă, întrucât art.93 a devenit 
art.95 ca urmare a introducerii de noi articole. 
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231 
 
Art.94 alin.(3) lit.a) – b)  
 
a) serviciilor publice de asistenţă socială din 
subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
b) organismelor private autorizate, potrivit legii. 
 

 
 
 
Lit.a) – b) nemodificate 

 

 
232 

 
Art.94 alin.(4) – (5) 
 
(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor 
alin.(3) se face pe bază de convenţii încheiate cu 
consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu 
organismele private autorizate potrivit legii. 
(5) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap poate finanţa proiecte din cadrul 
programelor de interes naţional ce urmează să fie 
realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu 
ministere, cu alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi cu alte 
autorităţi sau instituţii publice şi organisme 
private autorizate, potrivit legii.  
 

 
 
 
Alin.(4) – (5) nemodificate 

 

 
233 

 
Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din România, 
Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din 
România, Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu 
Personal Handicapat din Cooperaţia 
Meşteşugărească, Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii din România pot primi, în condiţiile 

 
Art.95 devine art.97 nemodificat  
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
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legii, subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, exclusiv în completarea veniturilor 
proprii. 
 

 
234 

 
Art.96. - (1) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap finanţează proiecte 
proprii, proiecte ale organizaţiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniul 
protecţiei persoanelor cu handicap precum şi 
proiecte ale unităţilor protejate autorizate. 
(2) Metodologia de selectare şi finanţare a 
proiectelor se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 
 

 
Art.96 devine art.98 nemodificat  
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
235 

 
CAPITOLUL IX 
Răspunderi şi sancţiuni 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„CAPITOLUL IX 
Răspunderea juridică” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
Pentru claritatea formulării, având în vedere 
conţinutul capitolului. 

 
236 

 
Art.97 alin.(1) 
 
Art.97 –  (1) Constituie contravenţii următoarele 
fapte: 
a) nerespectarea dispoziţiilor art.13 alin.(1), 
art.16, art.17, art.18, art.19 alin.(3) şi (4), art.20, 
art.21 alin.(1) şi (2), art.22, art.26, art.27, art.30 

 
Se propune ca art.97 să devină art.99 şi 
reformularea textului alin.(1) după cum urmează: 
„Art.99. – (1) Următoarele fapte constituie 
contravenţii şi se sancţionează după cum 
urmează: 
a) nerespectarea dispoziţiilor art.13 alin.(1), 
art.16 - 18, art.19 alin.(3) şi (4), art.20, art.21 

 
 
 
Formulare consacrată. 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, în ceea ce priveşte enumerarea 
articolelor. 
Pentru trimiteri corecte, ca urmare a introducerii 
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alin.(3), art.47 alin.(4), art.51 alin.(1), art.58, 
art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65 
alin.(1), art.66, art.67, art.68, art.69 alin.(3), 
art.74, art.79 se sancţionează cu amendă de la 
1000 lei (RON) la 5000 lei (RON); 
b) nerespectarea dispoziţiilor art.61 alin.(6) se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 
1000 lei (RON) şi ridicarea mijlocului de 
transport de pe locul de parcare respectiv; 
c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de 
handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la 
art.81 alin.(3) se sancţionează cu amendă de la 
200 lei (RON) la 1000 lei (RON). 
 

alin.(1) şi (2), art.22, art.29, art.30, art.33 
alin.(3), art.50 alin.(4), art.54 alin.(1), art.61 - 
67, art.68 alin.(1), art.69 - 70, art.71 alin.(3), 
art.77, art.81, cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 
lei; 
b) parcarea altor mijloace de transport pe 
locurile de parcare adaptate, rezervate şi 
semnalizate prin semn internaţional pentru 
persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei 
la 1.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de 
pe locul de parcare respectiv; 
c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de 
handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la 
art.84 alin.(5), cu amendă de la 500 lei la 1.000 
lei. 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan Mocănescu, Valentin 
Iliescu şi Constantin Amarie 
 

de noi articole. 
 
Text preluat de la art.61.  
 
S-a majorat cuantumul amenzilor întrucât, pentru 
a avea efect real, este nevoie de o sancţiune care 
să oblige. 
 

 
237 

 
Art.97 alin.(2) 
 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) se aplică 
persoanelor fizice sau juridice vinovate. 
 

 
Se propune eliminarea alin.(2). 
 
Autor: Dan Mocănescu 
 

 
Text superfluu. 

 
238 

 
Art.97 alin.(3) 
 
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea 
amenzilor contravenţionale prevăzute la alin.(1) 
se fac de către personalul Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin 
ordin al preşedintelui acesteia. 

 
Se propune ca alin.(3) să devină alin.(2) şi să se 
reformuleze după cum urmează: 
„(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea 
amenzilor contravenţionale prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi c) se fac de către personalul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
împuternicit prin ordin al preşedintelui acesteia.” 

 
Ca urmare a eliminării unui alineat, alin.(3) a 
devenit alin.(2). 
Fapta prevăzută la lit.b) se constată şi se 
sancţionează de către agenţii de circulaţie sau de 
către personalul de control cu atribuţii în acest 
sens. 
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Autor: d-l deputat Valentin Iliescu 
 

 
239 

 
__ 

 
Se propune introducerea, după alin.(2) al art.97 
devenit art.99, a unui alineat nou, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea 
amenzii contravenţionale prevăzută la alin.(1) 
lit.b) se fac de către agenţii de circulaţie sau de 
către personalul de control cu atribuţii în 
acest sens.” 
 
Autor: d-l deputat Valentin Iliescu 
 
 

 
 
 
Text preluat de la art.61.  
 

 
240 

 
Art.97 alin.(4) – (6) 
 
(4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se 
fac venit la bugetul de stat. 
(5) Prevederile prezentului articol se completează 
cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(6) Prevederile prezentului articol se aplică 
începând cu data intrării în vigoare a normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi. 
 
 

 
 
 
Alin.(4) – (6) nemodificate 
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241 
 
Art.98. –  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu 
de prestaţii sociale de către persoana cu handicap 
sau familia acesteia se recuperează de la aceasta, 
inclusiv dobânzile aferente. 
(2) Sumele stabilite în conformitate cu 
prevederile alin.(1), nerecuperate din cauza 
decesului persoanei cu handicap, se recuperează, 
după caz, de la moştenitori, familie sau 
reprezentanţi legali, în condiţiile dreptului 
comun. 
 

 
Art.98 devine art.100 nemodificat  
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a introducerii de noi 
articole. 
 

 
242 

 
CAPITOLUL X 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
 

 
Nemodificat  

 

 
243 

 
Art.99 – Prevederile art.54 alin. (4) şi (5) şi ale 
art.39 alin. (1) intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. 
 

 
Se propune reformularea textului ca art.101 după 
cum urmează: 
„Art.101. - Prevederile art.42 alin.(1) şi ale 
art.57 alin.(4) şi (5) intră în vigoare la 1 ianuarie 
2007. 
 
Autor: d-l deputat Iuliu Ioan Furo 
 

 
Pentru trimiteri corecte, întrucât art.39 a devenit 
art.42 şi art.54 a devenit art.57, ca urmare a 
introducerii unor noi articole. 
 

 
244 

 
Art.100 – La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi 

 
Se propune reformularea textului ca art.102 după 
cum urmează: 
„Art.102. – La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 

 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, în ceea ce priveşte identificarea 
corectă a actului care se abrogă. 
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completările ulterioare, cu excepţia prevederilor 
art.18 alin.(2) lit.d) şi e) şi alin.(5) şi art.19 
alin.(1) lit.a), b), c), e), f), q) şi r) care se abrogă 
cu 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi. 
 

handicap, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.519/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia prevederilor art.18 alin.(2) 
lit.d) şi e) şi alin.(5) şi art.19 alin.(1) lit.a) – c), 
e), f), q) şi r) care se abrogă începând cu data de 
1 ianuarie 2007,  precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi.” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
245 

 
Art.101 - În termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap va elabora 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi şi le va supune spre aprobare prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
Art.101 devine art.103 nemodificat  
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

 
0     1 2 3 4
  

Titlul legii 
 
Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu 
nevoi speciale„ 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru armonizare cu recomandarea din 
Convenţia internaţională privind protecţia, 
promovarea drepturilor şi a demnităţii 
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 
York pe 6 ianuarie 2006. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Drepturile sunt reglementate juridic, 
demnitatea nu este. 
Comitetul ad-hoc al ONU înfiinţat în anul 
2000 în vederea elaborării acestei convenţii a 
agreat forma finală a textului la New York, pe 
26 august 2006. Acest text a fost transmis 
Adunării Generale ONU în vederea adoptării 
finale în luna septembrie 2006. După 
adoptare, aceasta va fi transmisă celor 192 de 
state membre, în vederea semnării şi 
ratificării. 
Termenul de nevoi speciale nu corespunde 
terminologiei internaţionale şi europene. 
 

 
1 Camera 

Deputaţilor 

 
2 

 
Titlul legii 
 
Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“Lege privind protecţia, promovarea 
drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru armonizare cu recomandarea din 
Convenţia internaţională privind protecţia, 
promovarea drepturilor şi a demnităţii 

 

 110 



0     1 2 3 4
 handicap” 

 
 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 
York pe 6 ianuarie 2006. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Numai drepturile sunt reglementate juridic, 
demnitatea nu este. 
Comitetul ad-hoc al ONU, înfiinţat în anul 
2000 în vederea elaborării acestei convenţii, a 
agreat forma finală a textului la New York, pe 
26 august 2006. Acest text a fost transmis 
Adunării Generale Onu în vederea adoptării 
finale în luna septembrie 2006. După 
adoptare, aceasta va fi transmisă celor 192 de 
state membre, în vederea semnării şi 
ratificării. 
 

 
3 

 
Art.2, alin.(1) 
 
Art.2. – (1) Persoanele cu handicap, în sensul 
prezentei legi, sunt acele persoane cărora 
mediul social, neadaptat deficienţelor lor, le 
împiedică total sau le limitează accesul cu 
şanse egale la viaţa societăţii, necesitând 
măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi 
incluziunii sociale. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“Art.2. - (1) Persoanele cu handicap, în sensul 
prezentei legi, sunt acele persoane cu nevoi 
speciale generate de alterarea stării de 
sănătate, cărora mediul social, neadaptat 
deficienţelor lor, născute sau dobândite, le 
împiedică total sau le limitează accesul cu 
şanse egale la viaţa societăţii, necesitând 
măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, 
integrării şi incluziunii sociale.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o corectă formulare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Definiţia pune accent pe abordare medicală. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
4 

 
Art.2, alin.(1) 
 
Art.2. – (1) Persoanele cu handicap, în sensul 
prezentei legi, sunt acele persoane cărora 
mediul social, neadaptat deficienţelor lor, le 
împiedică total sau le limitează accesul cu 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“Art.2. – (1) Persoanele cu handicap, în sensul 
prezentei legi, sunt acele persoane cărora 
mediul social, neadaptat deficienţelor lor, 
născute sau dobândite până la vârsta de 18 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o definire mai cuprinzătoare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că textul adoptat de comisie 
este acoperitor. 
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şanse egale la viaţa societăţii, necesitând 
măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi 
incluziunii sociale. 

ani, respectiv 25 sau 26 de ani în cazul în 
care urmează o formă de învăţământ 
universitar, le împiedică total sau le limitează 
accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, 
necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 
recuperării, integrării şi incluziunii sociale.” 
 

 

 
5 

 
Art.3, preambul 
 
Art.3. – Protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap au la bază 
următoarele principii: 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„Art.3. - Protecţia şi promovarea drepturilor şi 
a demnităţii persoanelor cu handicap au la 
bază următoarele principii:” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru armonizare cu recomandarea din 
Convenţia internaţională privind protecţia, 
promovarea drepturilor şi a demnităţii 
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 
York pe 6 ianuarie 2006. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Drepturile sunt reglementate juridic, 
demnitatea nu este. 
Comitetul ad-hoc al ONU, înfiinţat în anul 
2000 în vederea elaborării acestei convenţii, a 
agreat forma finală a textului la New York, pe 
26 august 2006. Acest text a fost transmis 
Adunării Generale Onu în vederea adoptării 
finale în luna septembrie 2006. După 
adoptare, aceasta va fi transmisă celor 192 de 
state membre, în vederea semnării şi 
ratificării. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

  
__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, după lit. o) a art.3, a 10 litere 
noi, lit.p), q), r), s), t), u), v), w), x) şi y), cu 
următorul cuprins: 
„p) libertatea şi securitatea persoanei; 
q) interzicerea torturii, a tratamentului sau 
a pedepselor crude inumane sau 

 
6 a) Argumente pentru susţinere: 

Pentru armonizare cu recomandarea din 
Convenţia internaţională privind protecţia, 
promovarea drepturilor şi a demnităţii 
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 
York pe 6 ianuarie 2006, pentru schimbarea 
mentalităţii societăţii româneşti. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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degradante; 
r) libertatea de expresie sau a opiniei şi 
accesul la informaţii; 
s) respectul faţă de viaţa privată, cămin şi 
familie; 
t) viaţa independentă şi includerea în 
societate; 
u) participarea la viaţa politică şi publică; 
v) dreptul la sănătate şi recuperare; 
w) mobilitatea personală; 
x) participarea la viaţa culturală, la 
activităţi de recreere şi petrecere a timpului 
liber şi sport; 
y) securitatea socială şi un standard de 
viaţă adecvat.” 
 
 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Amendamentele reprezintă drepturi şi libertăţi 
fundamentale prevăzute de Constituţia 
României. 
România a ratificat, prin Legea 
nr.80/30.09.1994, Convenţia europeană pentru 
prevenirea torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante. 
Comitetul ad-hoc al ONU, înfiinţat în anul 
2000 în vederea elaborării acestei convenţii, a 
agreat forma finală a textului la New York, pe 
26 august 2006. Acest text a fost transmis 
Adunării Generale Onu în vederea adoptării 
finale în luna septembrie 2006. După 
adoptare, aceasta va fi transmisă celor 192 de 
state membre, în vederea semnării şi 
ratificării. 
 

 
7 

 
Art.4. – Autorităţile publice, furnizorii de 
servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile, 
precum şi persoanele fizice şi juridice 
responsabile de aplicarea prezentei legi au 
obligaţia să promoveze, să respecte şi să 
garanteze drepturile persoanei cu handicap, 
stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei 
Sociale Europene revizuite, adoptată la 
Strasbourg la 13 mai 1996, ratificată prin 
Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte 
interne şi internaţionale în materie la care 
România este parte. 
 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă şi 
Alecsandru Ştiucă propun reformularea 
textului după cum urmează: 
„Art.4. - Autorităţile publice, furnizorii de 
servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile, 
precum şi persoanele fizice şi juridice 
responsabile de aplicarea prezentei legi sunt 
obligate să respecte, să promoveze şi să 
garanteze drepturile persoanei cu handicap, în 
concordanţă cu prevederile Cartei Sociale 
Europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 
13 mai 1996, ratificată prin Legea nr.74/1999, 
Regulile Standard ale Naţiunilor Unite, 
precum şi cu celelalte acte interne şi 
internaţionale în materie la care România este 
parte.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o trimitere mai cuprinzătoare la 
normele internaţionale în materie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Regulile Standard, adoptate de Adunarea 
Generala ONU in 1993,  sunt recomandări. 
Regulile Standard şi alte norme internaţionale 
sunt menţionate în cap. I a H.G. nr.1175/2005. 
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Art.5 punctul 9 
 
9. atelier protejat – spaţiul adaptat nevoilor 
persoanelor cu handicap, unde acestea 
desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi 
perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în 
locaţii din comunitate, în centre de zi,  în 
centre rezidenţiale;  
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„9. atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor 
persoanelor cu handicap, unde acestea 
desfăşoară activităţi de producţie, de formare, 
dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate 
funcţiona în locaţii din comunitate, în centre 
de zi,  în centre rezidenţiale;” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Producţia este obiectul principal de activitate a 
atelierului protejat. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Atelierul protejat este o formă de pregătire 
vocaţională, spre deosebire de unitatea 
protejată care are rol economic. 
Atelierul protejat va pregăti persoanele cu 
handicap în scopul angajării. 
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Art.5, punctul 11 
 
11. căi şi mijloace de acces - elementele prin 
care se asigură accesul în clădirile publice şi 
care asigură posibilitatea deplasării 
persoanelor cu handicap în interiorul clădirii; 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„11. căi şi mijloace de acces - elementele prin 
care se asigură accesul în sediul instituţiilor 
publice şi private care asigură posibilitatea 
deplasării persoanelor cu handicap în 
interiorul clădirii;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Accesibilizarea priveşte atât instituţiile 
publice cât şi cele private. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Se restrânge sfera de acces (de ex., micul 
magazin de cartier sau WC-ul public nu sunt 
instituţii publice). 
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Art.5, punctul 14 
 
14. comisie de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap – organul de specialitate fără 
personalitate juridică în subordinea consiliului 
judeţean, respectiv, a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti ale cărei 
atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta 
lege; 
 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„14. comisie de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap – organ de specialitate fără 
personalitate juridică în subordinea consiliului 
judeţean, respectiv, a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv 
ale ANPH, ale căror atribuţii principale sunt 
stabilite prin prezenta lege;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru contestaţii funcţionează comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, care face parte din organigrama 
ANPH. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Definiţia se referă la comisiile de evaluare 
care sunt în subordinea consiliilor judeţene şi 
ale căror atribuţii sunt prevăzute în prezenta 
lege. 
Comisia superioară este definită în O.G. 
nr.14/2003, ea fiind parte din structura ANPH 
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şi care nu face obiectul acestei legi. 
 

 
11 

 
__ 
 

 
D-nii deputaţi Grigore Crăciunescu, Valeriu 
Boeriu şi Ion Luchian propun introducerea 
după lit.h) a art.6, a unei litere noi, lit.i), cu 
următorul cuprins: 
„i) examinarea la domiciliu a persoanelor 
nedeplasabile de către medicii din teritoriu 
şi a membrilor comisiei de expertiză;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoana care are un anumit handicap trebuie 
să beneficieze de o evaluare cât mai completă, 
motiv pentru care trebuie consultată atât de 
către medicii din teritoriu cât şi de către 
medicii comisiei de expertiză. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Formularea adoptată de comisii este mai clară 
şi mai favorabilă. 
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__ 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
introducerea, după lit.i) a art.6, a unei litere 
noi, lit.j), cu următorul cuprins: 
„j) pensionare anticipată pentru limită de 
vârstă indiferent de vârstă, dacă au 10 ani 
vechime în muncă pentru nevăzători, 20 de 
ani vechime în muncă pentru persoanele cu 
handicap grav, 25 de ani vechime în muncă 
pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
30 de ani vechime în muncă pentru 
persoanele cu handicap mediu şi uşor.” 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
S-a preluat textul reformulat din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.102/1999. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prevederea este deja reglementată în Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, aplicabilă şi 
acestei categorii de persoane. 
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Art.9 alin.(1), lit.f) 
 
f) să sprijine accesul la tratamentul balnear şi 
de recuperare; 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„f) să asigure accesul la tratamentul balnear şi 
de recuperare;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru realizarea recuperării este necesară o 
sintagmă imperativă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Accesul la tratament nu poate fi asigurat direct 
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de autorităţile locale (accesul la tratament 
balnear şi de recuperare se face de către casele 
teritoriale de pensii). Prin măsura „să sprijine 
accesul la tratament” legiuitorul a dorit să 
specifice ca autorităţile locale să pună la 
dispoziţia persoanelor cu handicap informaţii, 
mijloace de transport sau alte mijloace pentru 
ca acestea să beneficieze de bilete. 
 

 
14 

 
Art.10. – Persoanele cu handicap beneficiază 
de asistenţă medicală în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.  
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„Art.10. – Persoanele cu handicap beneficiază 
de asistenţă prenatală, asistenţă medicală, 
medicamente, dispozitive medicale în cadrul 
sistemului de asigurări de sănătate, cu 
înscriere în contractul cadru de asigurări 
de sănătate şi normele CNAS.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru asigurarea efectivă a asistenţei 
medicale şi de recuperare care în prezent 
aproape este inexistentă 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Detalierea este facută în actele normative 
privind asistenţa medicală şi în contractul 
cadru. 
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Art.10. – Persoanele cu handicap beneficiază 
de asistenţă medicală în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.  
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„Art.10. – Persoanele cu handicap beneficiază 
de asistenţă medicală gratuită în cadrul 
sistemului de asigurări de sănătate, potrivit 
legii.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru asigurarea efectivă a asistenţei 
medicale pentru această categorie de persoane 
protejate. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Text superfluu. 
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Art.11, alin.(1), lit.c) 
 
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în 
cursul unui an, pe baza programului individual 
de reabilitare şi integrare socială şi a 
recomandării medicului specialist. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„c) un bilet gratuit de tratament balnear, în 
cursul unui an, inclusiv pentru asistentul 
personal sau însoţitor, pe baza programului 
individual de reabilitare şi integrare socială şi 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoana cu handicap grav este însoţită. În 
prezent, asistentul personal îşi plăteşte integral 
biletul în staţiune, în condiţiile în care salariul 
acestuia este foarte mic. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
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a recomandării medicului specialist.” 
 

Tratamentul balnear este recomandat 
persoanei cu handicap în vederea menţinerii 
sau îmbunătăţirii stării de sănătate şi 
mobilitate. Este recomandat de comisia de 
evaluare şi face parte din Programul 
individual de reabilitare şi integrare socială.  
În ceea ce priveşte asistentul personal, acesta 
este definit în proiectul de lege ca fiind 
persoana care supraveghează, acordă asistenţă 
şi îngrijire persoanei cu handicap grav, fiind 
angajat în acest scop de primărie. Ca angajat, 
poate beneficia de decontarea cheltuielilor 
ocazionate de deplasarea în interes de serviciu 
în alte localităţi. 
Însoţitorul nu se află în raporturi de muncă 
nici cu primăria, nici cu persoana cu handicap 
şi nu i se poate da un drept în acest sens. 
 

 
17 

 
Art.12 alin.(1) lit.a) 
 
a) concediu plătit pentru creşterea copilului cu 
handicap până la împlinirea de către acesta a 
vârstei de 3 ani;  
 

 
D-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian Sârbu 
propun reformularea textului după cum 
urmează: 
„a) concediu plătit pentru creşterea copilului 
cu handicap până la împlinirea de către acesta 
a vârstei de 7 ani şi program de lucru redus 
la 4 ore pentru părintele care are în 
îngrijire copilul cu handicap ce necesită 
tratament pentru afecţiuni intercurente, 
până la împlinirea de către copil a vârstei 
de 18 ani;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Nu a existat o strategie pentru copiii cu 
handicap. 
Recuperarea acestora este asigurată de 4 
sanatorii ce funcţionează in spaţii vechi , iar 
dotarea cu aparatură a început în urmă cu trei 
ani. Sunt puţini specialişti la numărul 
pacienţilor, posturile la buget fiind blocate în 
ultimii doi ani. 
Mamele care îngrijesc copilul cu handicap 
riscă să-şi piardă locul de muncă după 
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, 
deoarece pe an îi dă dreptul doar la 45 zile 
concediu medical. 
Copiii cu handicap recidivează deoarece 
recuperarea este  asigurată gratuit o dată de an, 
iar părinţii plătesc circa 10 lei/zi  hotelul plus 
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10 lei pentru masă, de la 1 iulie 2006. 
Copiii sunt epileptici, imobilizaţi, adesea ca 
nişte stane de piatră, deplasarea este aproape 
imposibilă fără însoţitor. 
Sunt mame cu handicap care nasc copii fără 
handicap şi nu pot beneficia de indemnizaţia 
pentru creşterea copilului de 800 lei lunar, 
deoarece nu au cotizat, ele nefiind  salariate ci 
primind numai ajutorul de 150 lei/lună  pentru 
gradul de handicap grav – deci sunt în postura 
de gravă discriminare, iar cele cu gradul 
accentuat şi mediu nu primesc indemnizaţie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Problema este reglementată prin O.U.G. 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, precum şi prin 
art.26 din O.U.G. nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. 
Art.26 prevede la alin.(1): Asiguraţii au 
dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până 
la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, 
pentru afecţiunile intercurente, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani.” 
 

 
18 

 
__ 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
introducerea, după lit.b) a alin.(1) al art.12, a 
unei litere noi, lit.c), cu următorul cuprins: 
„c) indemnizaţie, prin Ministerul Muncii 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, acordată 
femeii mamă deţinătoare de certificat de 
persoană cu handicap, până la împlinirea 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În prezent este discriminată femeia-mamă cu 
handicap care naşte un copil. Ea nu are dreptul 
la indemnizaţie pentru creşterea copilului, 
întrucât nu poate cotiza anterior naşterii 
copilului, ea beneficiind de indemnizaţie de 
persoană cu handicap. 
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de către copil a vârstei de 7 ani.” 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Domeniul este reglementat deja de O.U.G. 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului.  
Propunerea implică diferenţe discriminatorii 
între copiii născuţi de mame cu handicap şi cei 
născuţi de mame fără handicap. 
 

 
19 

 
Art.13 alin.(3) 
 
(3) Persoana cu handicap sau, după caz, 
familia sau reprezentantul legal constituie 
principalul factor de decizie în alegerea formei 
şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de 
învăţământ. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoana cu handicap sau, după caz, 
familia sau reprezentantul legal constituie 
principalul factor de decizie în alegerea formei 
şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de 
învăţământ pe baza recomandării comisiei 
de evaluare a persoanei cu handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Comisia de evaluare, în raport de dizabilitate, 
recomandă forma de şcolarizare.  
 
b) Argumente pentru respingere: 
Comisia de evaluare acţionează numai în sfera 
adulţilor şi nu are printre atribuţii orientarea 
şcolară. 
În cazul copiilor, orientarea şcolară se face de 
către Serviciul de evaluare complexă din 
cadrul DGASPC. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian Sârbu 
propun introducerea, după alin.(1) al art.14, a 
unui alineat nou, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
„(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) 
se înfiinţează o secţiune specială în cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 
scopul pregătirii de cadre didactice pentru 
educaţia copiilor cu handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a asigura o pregătire corespunzătoare 
calificată. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării are în 
structură Direcţia Generală Învăţământ 
Superior, printre atribuţiile căreia se numără şi 
cea de avizare a planurilor de învăţământ în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Strategia naţională, aprobată prin HG 
nr.1175/2005, prevede ca măsură pentru MEC 
includerea în programele universitare a 
noţiunilor şi conceptelor despre handicap. 
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Art.14, alin.(2) lit.a) 
 
(2) Educaţia persoanelor cu handicap se 
realizează prin: 
 
a) unităţi de învăţământ special; 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun ca alin.(2) 
să devină alin.(3), iar lit a) să se reformuleze 
după cum urmează: 
“a) unităţi de învăţământ special cu 
asigurarea pregătirii pentru meserii 
stabilite de comisiile de evaluare a 
persoanelor cu handicap împreună cu 
agenţiile forţelor de muncă raportat la 
cerinţele pieţii;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru asigurarea în fapt a încadrării în muncă 
a persoanelor cu handicap.  
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat acoperiotare varianta adoptată 
de comisii. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian Sârbu 
propun introducerea, după alin.(3) al art.14, a 
unui alineat nou, alin.(4), cu următorul 
cuprins: 
„(4) Formele de educaţie prevăzute la 
alin.(3) lit.a)-g) se realizează de cadre 
didactice specializate pentru asigurarea 
învăţământului copiilor cu handicap, 
raportat la dizabilitatea acestora.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a asigura o pregătire corespunzătoare 
calificată. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Orice formă de educaţie este asigurată prin 
cadre didactice specializate. 
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__ 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, după lit.e) a alin.(1) al art.16, a 
unei litere noi, lit.f), cu următorul cuprins: 
„f) asigurarea interpretului mimico gestual 
pentru tinerii cu deficenţe de auz.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a facilita accesul la informaţie a acestor 
persoane. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul este prevăzut deja la art.57 lit.f), 
într-o formulare mult mai acoperitoare şi mai 
clară. 
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Art.16 alin.(2)  
 
(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap 
au dreptul la locuri gratuite în tabere de 
odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de 
învăţământ. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu 
handicap, împreună cu însoţitorii, asistenţii 
personali sau asistenţii personali 
profesionişti, după caz, au dreptul la locuri 
gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, 
indiferent de forma de învăţământ.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Foarte multe persoane cu handicap obţin 
certificate de persoane cu handicap cu asistent 
personal şi este corect să se acorde dreptul la 
locuri gratuite în tabere şi acestora, nu numai 
celor care se pot descurca independent.  
Reiese din însăşi raţiunea existenţei acestor 3 
categorii de persoane care acompaniază, 
supraveghează, acordă îngrijire şi asistenţă 
persoanelor cu diverse grade de handicap. O 
variantă ar fi tabere cu servicii specializate. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a acceptat parţial şi se consideră 
acoperitoare formularea adoptată de comisii.  
Însoţitorul nu este angajat şi nu are în îngrijire 
şi supraveghere permanentă persoana cu 
handicap. 
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Art.16 alin.(2)  
 
(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap 
au dreptul la locuri gratuite în tabere de 
odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de 
învăţământ. 
 

 
D-nii deputaţi Constantin Amarie, Gheorghe 
Firczak şi d-nele deputat Minodora Cliveti, 
Cornelia Ardelean şi Doina Dreţcanu  propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu 
handicap, împreună cu însoţitorii, asistenţii 
personali, asistenţii personali profesionişti, 
după caz, au dreptul la locuri gratuite în 
tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de 
forma de învăţământ.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Foarte multe persoane cu handicap obţin 
certificate de persoane cu handicap cu asistent 
personal sau însoţitor şi este corect să acordăm 
dreptul la locuri gratuite în tabere şi acestora, 
nu numai acelora care se pot descurca 
independent. Discriminarea este evidentă în 
textul iniţial. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a acceptat parţial şi se consideră 
acoperitoare formularea adoptată de comisii.  
Însoţitorul nu este angajat şi nu are în îngrijire 
şi supraveghere permanentă persoana cu 
handicap. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, după lit.b) a alin.(2) al art.18, a 
unei litere noi, lit.c), cu următorul cuprins: 
„c) asigurarea de credite prin CEC pentru 
cumpărarea de locuinţe.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a asigura dreptul la viaţă normală. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că nu se poate interveni în 
politica de creditare a CEC. 
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Art.21 alin.(1) 
 
Art.21. – (1) Persoanele cu handicap grav şi 
accentuat beneficiază de gratuitate pe toate 
liniile la transportul urban cu mijloace de 
transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„Art.21. - (1) Persoanele cu handicap grav şi 
accentuat beneficiază de gratuitate pe toate 
liniile la transportul urban cu mijloace de 
transport în comun, de suprafaţă şi cu metroul. 
Persoanele cu handicap grav şi accentuat 
din mediul rural, care sunt cuprinse în 
diferite programeşsi proiecte sociale, în 
centre nerezidenţiale, beneficiază şi de 
decontarea cheltuielilor efecutate cu 
deplasarea de la domiciulul acestora până 
la respectivele sedii sociale.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
De drepturile art.21 urmează să beneficieze 
acele persoane cu handicap, însoţitorii şi 
asistenţii personali din mediul urban unde 
regăsim transportul în comun. Cei din mediul 
rural sunt discriminaţi, nebeneficiind de un 
drept acordat altor semeni din acelaşi grup 
social (cei din mediul urban). Mai mult, pentru 
că accesibilităţile în mijloacele de transport în 
comun nu sunt prezente, majoritatea 
familiiilor în care regăsim persoane cu 
handicap grav, folosesc mijloace proprii de 
transport pentru transportul celor cu probleme 
la: şcoală, medic, staţiuni balneo-climaterice, 
etc 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Obligaţia accesibilizării mijloacelor de 
transport, prevăzută în lege, nu se justifică 
dacă persoanele cu handicap sunt încurajate să 
circule cu alte mijloace de transport. 
Transportul în comun este decontat de 
autorităţile administraţiei locale, pentru 
locuitorii din zone urbane. 
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__ 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Karoly Kerekes propun introducerea, 
după alin.(3) al art.21, a unui alineat nou, 
alin.(4), cu următorul cuprins:  
„(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) 
pot opta pentru tichete de carburanţi sau 
pentru contravaloarea acestora, stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a 
legii.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoanele cu handicap grav şi accentuat, în 
majoritatea covârşitoare a cazurilor, nu pot 
uza de această gratuitate la mijloacele de 
transport în comun din cauza stării lor de 
sănătate. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Transportul în comun este specific localităţilor 
unde se impune datorită distanţelor şi este 
suportat de autorităţile locale. 
Conform art.4 din proiectul de lege, sunt 
prevăzute obligaţii ale administraţiei publice 
locale de accesibilizare. De asemenea, sunt 
prevăzute şi amenzi, în cazul nerespectării 
obligaţiilor. 
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Art.21, alin.(5) 
 
(5) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
consiliilor locale. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(5) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului administraţiei şi 
internelor şi al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice, care va fi 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
In prezent nu este asigurata accesibilizarea 
transportului in comun. 
Autorităţilor publice locale ale localităţilor în 
care funcţionează transportul în comun urban 
restricţionează circulaţia persoanelor cu 
handicap, atât ca număr cât şi ca suprafaţă de 
deplasare, justificând această restricţie prin 
lipsa de fonduri. La această situaţie se adaugă 
şi marea masă de persoane cu handicap care 
locuiesc în aşezări fără transport în comun 
urban, ale căror autorităţi nici nu se gândesc să 
aloce fonduri pentru acest drept al persoanei 
cu handicap astfel că, atunci când se 
deplasează în localităţi în care sunt obligate să 
utilizeze acest mijloc de transport, nu pot 
beneficia de acest drept. 
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b) Argumente pentru respingere: 
Transportul in comun este specific localitatilor 
unde se impune datorita distantelor si este 
suportat de autoritatile locale. 
Conform art. 4 din proiectul de lege, sunt 
prevazute obligatii ale administraţiei publice 
locale.  
In proiectul de lege sunt prevazute obligatii de 
accesibilizare si amenzi, in cazul nerespectarii.
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__ 

 
D-nii deputaţi Constantin Amarie şi Gheorghe 
Firczak şi d-nele deputat Minodora Cliveti, 
Cornelia Ardelean şi Doina Dreţcanu propun 
introducerea, după alin.(5) al art.21, a unui 
alineat nou, alin.(6), cu următorul cuprins: 
„(6) Persoanele cu handicap grav cu 
asistenţi personali pot opta pentru 
acordarea echivalentului în lei a 
contravalorii legitimaţiilor pentru
transport urban cu mijloacele de transport 
în comun de suprafaţă şi cu metroul.” 

 

De drepturile prevăzute de art. 21 urmeaza sa 
beneficieze acele persoane cu handicap, 
insotitorii si asistentii personali din mediul 
urban unde regasim transportul in comun. Cei 
din mediul rural sunt discriminati, 
nebeneficiind de un astfel de drept. 
Majoritatea familiilor in care regasim 
persoane cu handicap grav, folosesc mijloace 
proprii de transport, taxiul (pentru transportul 
celor cu probleme la: scoala, medic etc.) 
pentru ca accesibilitatile in mijloacele de 
transport in comun nu sunt prezente. 

 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Asistentul personal este angajat şi pentru a 
ajuta persoana cu handicap sa calatoreasca. 
Prezenţa persoanelor cu handicap in 
mijloacele de transport in comun urgenteaza 
constientizarea nevoilor lor de catre 
comunitate, incluzand si autorităţile locale. 
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu orice tip de tren, cu autobuzele 
sau cu navele pentru transport fluvial, în limita 
a 12 călătorii dus – întors pe an calendaristic 
sau pot opta pentru acordarea 
echivalentului în lei a acestora, respectiv a 
12 călătorii dus-întors a câte 400 km, 
sumele urmând a se acorda lunar.” 
  

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoanele cu handicap fizic grav cu asistent 
personal (copil, adult) din mediul rural si 
urban, in lipsa accesibilitatilor se deplaseaza la 
centrele de recuperare, clinici specializate, 
centre balneo-climaterice,etc, cu mijloacele de 
transport auto: autoturismul familiei, rudelor, 
tertilor apropiati. O calatorie medie 200 km 
dus, 200 km intors acopera nevoile lunare de 
deplasare a oricarei persoane cu handicap grav 
si a asistentului personal. Regasim multe 
persoane cu handicap grav in fotoliu rulant, 
care fac saptamanal dializa, cu forme severe 
de cancer, care nu pot fi transportate cu trenul 
sau autobuzul, nevoile lor sub aspectul 
transportului fiind sustinute de familiile 
apartinatoare. 
De asemenea, în fiecare an aceste persoane 
merg în staţiuni la recuperare şi tratament. 
Este foarte incomod, chiar şi pentru o 
persoană sănătoasă, să stea în tren atâtea ore, 
până la destinaţie. Trenurile clasa a II-a sunt 
cele mai accesibile ca preţ, dar este inuman să 
se chinuie în aceste trenuri, mai ales că merg 
destul de rar. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Parţial acceptat. Efort financiar foarte mare, 
care nu poate fi susţinut.  
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 

 
D-l deputat Valer Dorneanu şi d-l deputat 
Emilian Frâncu propun reformularea textului 
după cum urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În textul iniţial nu se precizează expres dacă 
gratuitatea este valabilă la nivelul întregului 
teritoriu al României. Mai mult încă, 
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interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 
 

de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu următoarele mijloace de 
transport: tren de persoane, clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, pe întreg teritoriul ţării, în limita a 
12 călătorii dus – întors pe an calendaristic.” 

numeroase Direcţii Judeţene de Asistenţă 
Socială au considerat că persoana cu handicap 
are dreptul, fie numai la bilete de călătorie pe 
transportul S.N.C.F.R; fie numai la bilete pe 
transportul auto. Ţinând seama de faptul că 
nici în proiectele anterioare aceste precizări nu 
au existat şi că, majoritatea factorilor implicaţi 
în acordarea acestei facilităţi au preferat să se 
prevaleze de aceste omisiuni pentru a îngrădi 
posibilităţile de deplasare ale persoanelor cu 
handicap prin refuzul de a accepta să 
deconteze transportul acestor persoane dacă se 
deplasau în alte judeţe decât cele de domiciliu 
şi prin punerea la dispoziţia persoanelor cu 
handicap numai a unui singur tip de bilete de 
călătorie, considerăm absolut necesar ca 
precizările din textul propus să fie incluse în 
textul legii. În felul acesta s-ar elimina şi 
discriminarea accentuată dintre persoanele 
valide şi cele cu handicap, prin înlăturarea 
acestei bariere existente şi în prezent din cauza 
legislaţiei confuze. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Efort financiar foarte mare, care nu poate fi 
susţinut. 
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 

 
D-l deputat Mircea Ifrim propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, în limita a 
12 călătorii dus – întors pe an calendaristic, 
oriunde în ţară.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a fi clar faptul că această gratuitate se 
acordă şi în afara judeţului de domiciliu. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prevedere inutilă. Pentru a evita interpretarea 
abuzivă a textului, se vor face precizările 
necesare în normele de aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 
 

 
D-nii deputaţi Adrian Miuţescu şi Andrei 
Gerea propun reformularea textului după cum 
urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, pe întreg 
teritoriul ţării, în limita a 12 călătorii dus – 
întors pe an calendaristic.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o mai bună înţelegere a sensului 
articolului şi a aplicării acestuia. 
 
b) Argumente pentru respingere: 

34 

Prevedere inutilă. Pentru a evita interpretarea 
abuzivă a textului, se vor face precizările 
necesare în normele de aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 
 

 
D-l deputat Corneliu Ciontu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban pe 
întreg teritoriul ţării, în limita a 12 călătorii 
dus – întors pe an calendaristic, la alegere, cu 
următoarele mijloace de transport: tren 
clasa a II-a, autobuze şi nave pentru transport 
fluvial.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În textul iniţial nu se precizează expres dacă 
gratuitatea este valabilă la nivelul întregului 
teritoriu al României. Mai mult încă, 
numeroase Direcţii Judeţene de Asistenţă 
Socială au considerat că persoana cu handicap 
are dreptul, fie numai la bilete de călătorie pe 
transportul S.N.C.F.R, fie numai la bilete pe 
transportul auto. Ţinând seama de faptul că 
nici în proiectele anterioare aceste precizări nu 
au existat şi că, majoritatea factorilor implicaţi 
în acordarea acestei facilităţi au preferat să se 
prevaleze de aceste omisiuni pentru a îngrădi 
posibilităţile de deplasare ale persoanelor cu 
handicap prin refuzul de a accepta să 
deconteze transportul acestor persoane dacă se 
deplasau în alte judeţe decât cele de domiciliu 
şi prin punerea la dispoziţia persoanelor cu 
handicap numai a unui singur tip de bilete de 
călătorie, considerăm absolut necesar ca 
precizările din textul propus să fie incluse în 
textul legii. În felul acesta s-ar elimina şi 
discriminarea accentuată dintre persoanele 
valide şi cele cu handicap, prin înlăturarea 
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acestei bariere existente şi în prezent din cauza 
legislaţiei confuze. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prevedere inutilă. Pentru a evita interpretarea 
abuzivă a textului, se vor face precizările 
necesare în normele de aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(1) 
 
Art.22. – (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 12 călătorii dus – întors pe 
an calendaristic. 
 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-l deputat 
Gheorghe Firczak propun reformularea 
textului după cum urmează: 
“(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, în limita a 
12 călătorii dus-întors pe an calendaristic sau 
pot opta pentru acordarea echivalentului în 
lei a acestora, respectiv a 12 călătorii dus-
întors a câte 400 km, sumele urmând a se 
acorda lunar.” 
 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoanele cu handicap fizic grav cu asistent 
personal (copil, adult) din mediul rural si 
urban,in lipsa accesibilitatilor se deplaseaza la 
centrele de recuperare, clinici specializate, 
centre balneo-climaterice,etc, cu mijloacele de 
transport auto: autoturismul familiei, rudelor, 
tertilor apropiati. Marea majoritate a acestor 
persoane procedeaza asa. O calatorie medie 
200 km dus, 200 km intors acopera nevoile 
lunare de deplasare a oricarei persoane cu 
handicap grav si a asistentului personal. 
Regasim multe persoane cu handicap grav in 
fotoliu rulant, care fac saptamanal dializa, cu 
forme severe de cancer, care nu pot fi 
transportate cu trenul sau autobuzul, nevoile 
lor sub aspectul transportului, fiind sustinute 
de familiile apartinatoare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Efort financiar foarte mare, care nu poate fi 
susţinut. 
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Motivarea de la alin.(2) este valabilă şi în ceea 
ce priveşte persoanele cu handicap accentuat, 
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beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic sau pot opta pentru acordarea 
echivalentului în lei a acestora, respectiv a 
12 călătorii dus-întors a câte 400 km, 
sumele urmând a se acorda lunar.” 
 

prevăzute la alin.(3).   
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Efort financiar foarte mare, care nu poate fi 
susţinut. 
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

 
D-l deputat Valer Dorneanu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu următoarele 
mijloace de transport: tren de persoane, 
clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, pe întreg teritoriul 
ţării, în limita a 12 călătorii dus – întors pe an 
calendaristic.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Motivarea de la alin.(2) este valabilă şi în ceea 
ce priveşte persoanele cu handicap accentuat, 
prevăzute la alin.(3).   
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul propus lasă loc la interpretări: sintagma 
„tren de persoane” poate fi confundată cu 
„tren personal”. Pentru a evita interpretarea 
abuzivă a textului, se vor face precizările 
necesare în normele de aplicare a legii.  
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

 
D-l deputat Emilian Frâncu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu următoarele 
mijloace de transport: tren de persoane, 
clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, pe întreg teritoriul 
ţării, în limita a 9 călătorii dus – întors pe an 
calendaristic.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Motivarea de la alin.(2) este valabilă şi în 
cazul persoanelor cu handicap accentuat 
prevăzute la alin.(3). În plus, diminuarea cu 
25% a numărului de călătorii gratuite în 
decursul unui an reflectă mai bine sprijinul ce 
trebuie acordat acestor persoane. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul propus lasă loc la interpretări: sintagma 
„tren de persoane” poate fi confundată cu 
„tren personal”. 
Pentru a evita interpretarea abuzivă a textului, 
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se vor face precizările necesare în normele de 
aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

 
D-l deputat Mircea Ifrim propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic, oriunde în ţară.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a fi clar faptul că această gratuitate se 
acordă şi în afara judeţului de domiciliu. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prevedere inutilă. Pentru a evita interpretarea 
abuzivă a textului, se vor face precizările 
necesare în normele de aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

 
D-l deputat Corneliu Ciontu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban pe întreg teritoriul ţării, în limita 
a 6 călătorii dus - întors pe an calendaristic, la 
alegere, cu următoarele mijloace de 
transport: tren clasa a II-a, cu autobuze şi 
nave pentru transport fluvial.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Motivarea de la alin.(2) este valabilă şi în ceea 
ce priveşte persoanele cu handicap accentuat, 
prevăzute la alin.(3).   
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Formularea iniţială este mai bună. 
Pentru a evita interpretarea abuzivă a textului, 
se vor face precizările necesare în normele de 
aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(3) 
 
(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus - întors pe an 
calendaristic. 
 

 
D-nii deputaţi Adrian Miuţescu şi Andrei 
Gerea propun reformularea textului după cum 
urmează: 
„(3) Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu următoarele 
mijloace de transport: tren de persoane, 
clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, pe întreg teritoriul 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o mai bună înţelegere a sensului 
articolului şi a aplicării acestuia. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul propus lasă loc la interpretări: sintagma 
„tren de persoane” poate fi confundată cu 
„tren personal”. 
Pentru a evita interpretarea abuzivă a textului, 
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ţării, în limita a 12 călătorii dus – întors pe an 
calendaristic.” 
 

se vor face precizările necesare în normele de 
aplicare a legii. 
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Art.22 alin.(5) 
 
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care 
necesită hemodializă în alte localităţi decât 
cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban şi peste limita 
prevăzută, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în funcţie de recomandarea centrului 
de dializă. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(5) Persoanele cu afecţiuni renale care 
necesită hemodializă în alte localităţi decât 
cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban şi peste limita 
prevăzută, la alegere, cu orice tip de tren, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în funcţie de recomandarea centrului 
de dializă, sau pot opta pentru acordarea 
echivalentului în lei a acestora, sumele 
urmând a se acorda lunar.”  
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoanele cu handicap grav şi accentuat, în 
majoritatea covârşitoare a cazurilor, nu pot 
uza de această gratuitate la mijloacele de 
transport în comun din cauza stării lor de 
sănătate. 
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a acceptat parţial. Se are în vedere acordarea 
de servicii sociale şi nu de prestaţii financiare 
în ipoteza avută în vedere de acest text. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
44 

 
Art.22 alin.(5) 
 
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care 
necesită hemodializă în alte localităţi decât 
cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban şi peste limita 
prevăzută, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, în funcţie de recomandarea centrului 
de dializă. 
 

 
D-l deputat Mircea Ifrim propune eliminarea 
textului. 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Există reglementări specifice ale Ministerului 
Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate referitoare la transportul 
pacienţilor care necesită hemodializa cronică. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Nu putem îngrădi dreptul persoanei cu dializă 
de a beneifica de servicii speciale în funcţie de 
nevoi.  
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Art.23 alin.(1) 
 
Art.23. – (1) Persoanele cu handicap 
beneficiază de protecţie împotriva neglijării şi 
abuzului, indiferent de locul unde acestea se 
află. 

 
D-nii deputaţi Constantin Amarie, Petru 
Andea, Mircea Puşcă şi Alecsandru Ştiucă 
propun reformularea textului după cum 
urmează: 
„(1) Persoanele cu handicap beneficiază de 
protecţie împotriva neglijării şi abuzului, 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Rapoartele internaţionale semnalează 
neîndeplinirea următoarelor standarde: 
- Protecţia împotriva detenţiei arbitrare:  
Dreptul unui individ la libertate poate fi 
îngrădit în condiţii limitate şi în conformitate 
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 indiferent de locul unde acestea se află: la 

domiciliu, în centre de zi sau rezidenţiale 
publice sau private.” 
 

cu o procedură prevăzută de lege.  
- Condiţii de viaţă adecvate: Standardele CPT 
prevăd „asigurarea unor necesităţi minimale 
de viaţă trebuie garantată întotdeauna în 
instituţii în care se află persoane aflate sub 
îngrijirea sau custodia Statului.” 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Se restricţionează sfera acordării de servicii 
nominalizând numai aceste locuri unde se află 
persoana.  
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__ 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă şi 
Alecsandru Ştiucă propun introducerea, după 
alin.(1) al art.23, a 3 alineate noi, alin.(11), 
(12) şi (13), cu următorul cuprins: 
„(11) Pentru asigurarea protecţiei 
împotriva abuzului şi neglijării persoanei 
cu handicap, Guvernul înfiinţează un 
organism de control în care sunt incluşi 
reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap şi ai  ONG-urilor 
persoanelor cu handicap şi de apărare a 
drepturilor omului. 
(12) Acest organism controlează aplicarea 
procedurilor de restricţionare în instituţiile 
în care se află persoane sub îngrijirea sau 
custodia statului. Este interzisă 
restricţionarea fără acordul
reprezentantului legal al persoanei cu 
handicap. 

 

(13) Organismul de control investighează 
plângerile referitoare la încălcarea 
drepturilor omului pentru persoanele cu 
handicap.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Rapoartele internaţionale semnalează 
neîndeplinirea următoarelor standarde: 
- Protecţia împotriva detenţiei arbitrare:  
Dreptul unui individ la libertate poate fi 
îngrădit în condiţii limitate şi în conformitate 
cu o procedură prevăzută de lege.  
- Condiţii de viaţă adecvate: Standardele CPT 
prevăd „asigurarea unor necesităţi minimale 
de viaţă trebuie garantată întotdeauna în 
instituţii în care se află persoane aflate sub 
îngrijirea sau custodia Statului.” 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul 
national de asistenta sociala, se infiinteaza 
Inspectia sociala. 
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Art.23 alin.(2)-(4) 
 
(2) În cazul în care persoana cu handicap, 
indiferent de vârstă, este în imposibilitatea 
totală sau parţială de a-şi administra bunurile 
personale, aceasta beneficiază de protecţie 
juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de 
asistenţă juridică. 
(3) Odată cu preluarea tutelei, tutorele are 
obligaţia de a face un inventar al tuturor 
bunurilor mobile şi imobile ale persoanei cu 
handicap şi prezintă anual un raport de 
gestiune autorităţii tutelare din unitatea 
administrativ - teritorială în care persoana cu 
handicap are domiciliul sau reşedinţa. 
(4) În cazul în care persoana cu handicap nu 
are rude sau persoane care să accepte tutela, 
instanţa judecătorească va putea numi ca 
tutore autoritatea administraţiei publice locale 
sau, după caz, persoana juridică privată care 
asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu 
handicap. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(2), (3) şi (4) după cum 
urmează: 
„(2) Pentru asigurarea protecţiei împotriva 
abuzului si neglijării persoanei cu 
handicap, se creează, prin Hotărâre de 
Guvern, un organism de control 
independent în care să fie incluşi 
reprezentanţi ai ANPH şi ai ONG-urilor 
persoanelor cu handicap şi de apărare a 
drepturilor omului, care să aibă acces liber 
în instituţii.  
(3) Organismul de control prevăzut la 
alin.(2) va reglementa şi controla aplicarea 
procedurilor de restricţionare în instituţii. 
Este interzisă restricţionarea fără acordul 
reprezentantului legal al persoanei cu 
handicap, conform prevederilor 
convenţiilor internaţionale semnate de 
România. 
(4) Organismul de control prevăzut la 
alin.(2) va investiga în amănunt toate 
plângerile referitoare la abuzurile la adresa 
drepturilor omului şi are obligaţia 
urmăririi în justiţie a încălcărilor 
drepturilor omului pentru persoanele cu 
handicap.”  
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru corelare cu art.9 din ICCPR şi art.5 din 
CEDO. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul 
national de asistenta sociala, se infiinteaza 
Inspectia sociala. 
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Art.23, alin.(5) – (7) 
 
(5) Monitorizarea respectării obligaţiilor care 
revin tutorelui persoanei cu handicap este 
asigurată de autoritatea tutelară din unitatea 
administrativ - teritorială în raza căreia îşi are 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
eliminarea alin.(5) - (7). 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
S-a reformulat în întregime textul art.23. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Forma de curatelă şi tutelă sunt reglementate 
de Codul Familiei 
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domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 
(6) Părintele, reprezentantul legal, tutorele, 
precum şi organizaţia neguvernamentală al 
cărui membru este persoana cu handicap, o 
poate asista pe aceasta în faţa instanţelor 
judecătoreşti competente.   
(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect 
obţinerea de către persoanele cu handicap a 
drepturilor prevăzute de prezenta lege se face 
cu celeritate. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă şi 
Alecsandru Ştiucă propun introducerea, după 
lit.e) a art.24, a unui text nou, ca lit.f) cu 
următorul cuprins: 
“f) scutirea de la plata taxei de timbru şi a 
cheltuielilor  notariale.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Este o facilitate necesară persoanelor cu 
handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
In prezent, persoanele cu handicap sunt scutite 
de la plata taxei de timbru pentru contestatiile 
adresate instantei de contencios administrativ 
referitoare la decizia de incadrare in grad. 
Scutirea de la plata taxei de timbru se justifica 
numai in sfera incalcarii drepturilor si nu in 
sfera problemelor personale. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
50 

 
__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la art.24, a unui text nou, ca 
alin.(2), cu următorul cuprins: 
„(2) Persoanele cu handicap grav sau 
accentuat - fără capacitate de exercitiu - 
aflate in ingrijirea familiilor sau rudelor 
pana la gradul IV - au urmatoarele 
facilitati: 
a) scutirea de la plata impozitelor pe 
cladire si pe teren pe perioada aflarii in 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Atat in institutii cat si in familii regasim 
persoane cu handicap fara capacitate de 
exercitiu si care niciodata nu pot fi proprietari, 
conducatori auto, întreprinzatori. Familiile 
apartinatoare depun eforturi deosebite privind 
ingrijirea acestora cu sacrificii financiare 
imense. Prin propunerea facuta consideram ca 
se realizeaza un echilibru si se elimina 
discriminarea (unul cu facilitati, altii, cei mai 

 
Camera 

Deputaţilor 

 134 



0 1 2 3 4 
ingrijire. 
b) scutirea de la plata impozitului pe 
veniturile din salarii pentru asistentul 
personal, asistentul personal profesionist, 
dupa caz. 
c) scutirea de la plata taxei asupra 
autoturismelor proprietate a familiilor 
apartinatoare. 
d) scutirea de la plata taxei hoteliere atat 
pentru ele cat si pentru insotitorii, asistentii 
personali, asistentii personali profesionisti. 
e) scutirea de la accize pentru 
achizitionarea unui autoturism cu 
accesibilizare.” 
  

grav, fara). 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Sunt discriminatorii diferentierile intre tipuri 
si grade de handicap. 
Familiile care au in ingrijire persoane cu 
handicap fara capacitate de exercitiu au nevoie 
in mod deosebit de servicii sociale. 
Proiectul de lege a eliminat diferentele intre 
nevazatori si celelalte persoane cu handicap. 

 
51 

 
__ 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-l deputat 
Gheorghe Firczak, propun introducerea, după 
alin.(1) al art.24, a unui text nou, ca alin.(2), 
cu următorul cuprins: 
“(2) Persoanele cu handicap grav sau 
accentuat, fără capacitate de exercitiu, 
aflate in ingrijirea familiilor sau rudelor 
până la gradul IV, aduc următoarele 
facilitati acestora: 
a) scutirea de la plata impozitelor pe clădire 
si pe teren pe perioada aflării in ingrijire; 
b) scutirea de la plata impozitului pe 
veniturile din salarii pentru asistentul 
personal, asistentul personal profesionist, 
dupa caz; 
c) scutirea de la plata taxei asupra 
autoturismelor proprietate a familiilor 
apartinatoare; 
d) scutirea de la plata taxei hoteliere atât 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Atât în institutii cât si in familii regasim 
persoane cu handicap fara capacitate de 
exercitiu si care niciodata nu pot fi proprietari, 
conducatori auto, întreprinzatori. Familiile 
apartinatoare depun eforturi deosebite privind 
ingrijirea acestora cu sacrificii financiare 
imense. Prin propunerea facuta consideram ca 
se realizeaza un echilibru si se elimina 
discriminarea (unul cu facilitati, altii, cei mai 
grav, fara). 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Sunt discriminatorii diferentierile intre tipuri 
si grade de handicap. 
Familiile care au in ingrijire persoane cu 
handicap fara capacitate de exercitiu au nevoie 
in mod deosebit de servicii sociale. 
Proiectul de lege a eliminat diferentele intre 
nevazatori si celelalte persoane cu handicap. 
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pentru ele cât si pentru insotitorii, asistentii 
personali, asistentii personali profesionisti.”
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__ 

 
D-l deputat Karoly Kerekes propune 
introducerea, după art.25, a unui articol nou, 
art.251, cu următorul cuprins: 
„Art.251. - Persoanele cu handicap 
beneficiază de scutire de la plata taxelor 
vamale pentru introducerea în ţară, odată 
la 8 ani, la alegere, de motociclete, motorete 
sau autoturisme, adaptate special pentru 
transportul persoanelor cu handicap, 
pentru folosinţă proprie.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Acest drept al persoanelor cu handicap s-a 
asigurat prin reglementarea în vigoare, 
anularea acestuia ar însemna retragerea unui 
drept câştigat. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Având în vedere prevederile O.G. nr.59/2003 
privind unele categorii de bunuri scutite de la 
plata datoriei vamale, care a abrogat art.19 
lit.d) din O.U.G. 102/1999 referitor la 
categoriile auto. 
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Art.26, litera a) 
 
a) să planifice tranziţia tânărului cu handicap 
din sistemul de protecţie a copilului în 
sistemul de protecţie a persoanei adulte cu 
handicap, în baza nevoilor individuale 
identificate ale acestuia; 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului lit.a) după cum urmează: 
„a) să planifice şi să asigure tranziţia 
tânărului cu handicap din sistemul de protecţie 
a copilului în sistemul de protecţie a persoanei 
adulte cu handicap, în baza nevoilor 
individuale identificate ale acestuia, inclusiv a 
locuinţelor sociale;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Să se asigure protecţia tânărului la împlinirea 
majoratului prin preluare organizată de către 
autorităţile locale. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
A fost preluat parţial la reformularea lit.a) de 
la amendamente admise. 
Atribuirea locuintelor sociale se face pentru 
toate categoriile de persoane de catre consiliile 
locale, pe baza dosarului si a anchetei sociale. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la art.26, a unui text nou, ca 
lit.f), cu următorul cuprins: 
„f) să se evalueze elevii din scolile speciale 
prin certificate de încadrare în grad de 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În prezent, în scolile speciale tinerii nu poseda 
certificate de incadrare in grad de handicap 
asa incat nu pot beneficia de incadrare in 
munca si protectie a acestora. 
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handicap.”   

b) Argumente pentru respingere: 
Prezentarea la comisia pentru protectia 
copilului/comisia de evaluare persoane adulte 
cu handicap se face numai in baza vointei 
proprii sau a vointei familiei. 
Textul adoptat este acoperitor. 
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__ 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
introducerea, după lit.e) a art.26, a unei litere 
noi, lit.f), cu următorul cuprins: 
„f) să evalueze, la cererea instituţiei de 
învăţământ, elevii din şcolile speciale.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În prezent, în scolile speciale tinerii nu poseda 
certificate de incadrare in grad de handicap 
asa incat nu pot beneficia de incadrare in 
munca si protectie a acestora. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prezentarea la comisia pentru protectia 
copilului/comisia de evaluare persoane adulte 
cu handicap se face numai in baza vointei 
proprii sau a vointei familiei. 
Textul adoptat este acoperitor. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la alin.(4) al art.27, a unui text 
nou, ca lit.i), cu următorul cuprins: 
„i) să asigure asistenţă şi îngrijire socio-
medicală la domiciliul persoanei cu 
handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Îngrijirea la domiciliu asigură o recuperare 
rapida cu economii bugetare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Ingrijirile la domiciliu sunt definite ca servicii 
sociale care trebuie acordate numai de catre 
furnizorul acreditat de servicii sociale si nu de 
autoritatea publica locala (O.G. nr.68/2003, cu 
modificările şi completarile ulterioare). 
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__ 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-l deputat 
Gheorghe Firczak propun introducerea, la 
art.27, a unui text nou, ca alin.(5), cu 
următorul cuprins: 
“(5) Serviciile sociale destinate persoanelor 
cu handicap acordate de ONG-urile care 
sunt acreditate conform legii, generează 
urmatoarele facilitati: 
a) scutirea de la plata impozitului pe cladire 
si a terenului pe care functioneaza serviciul 
social; 
b) scutirea de la plata taxei asupra 
mijlocului de transport folosit pentru 
transportul persoanelor cu handicap in 
cadrul serviciului acordat.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Multe ONG-uri au acreditat servicii pentru 
persoanele cu handicap in spatii proprii, avand 
mijloacele de transport proprii si sunt tratati ca 
agenti aconomici sau chiar mai rau. Prin ce au 
infaptuit sunt cu mult inaintea autoritatilor 
locale, autoritati care motivand lipsa banilor 
refuza parteneriatul public- privat. Pentru 
aceste ONG-uri facilitatile propuse reprezinta 
un minim acordat din partea acestor autoritati. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Legislatia privind serviciile sociale nu este in 
domeniul de activitate al ANPH. 
Facilitatile sunt aceleasi indiferent de tipul 
furnizorului (public sau privat) si sunt 
prevazute in alte acte normative. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la art.28, a unui text nou, ca 
alin.(3), cu următorul cuprins: 
„(3) Serviciile sociale destinate persoanelor 
cu handicap acordate de ONG-urile care 
sunt acreditate conform legii, au 
urmatoarele facilitati: 
a) scutirea de la plata impozitului pe cladire 
si a terenului pe care functioneaza serviciul 
social. 
b) scutirea de la plata taxei asupra 
mijlocului de transport folosit pentru 
transportul persoanelor cu handicap in 
cadrul serviciului acordat.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Multe ONG-uri au acreditat servicii pentru 
persoanele cu handicap in spatii proprii, avand 
mijloacele de transport proprii si sunt tratati ca 
agenti aconomici sau chiar mai rau. Prin ce au 
infaptuit sunt cu mult inaintea autoritatilor 
locale, autoritati care motivand lipsa banilor 
refuza parteneriatul public- privat. Pentru 
aceste ONG-uri facilitatile propuse reprezinta 
un minim acordat din partea acestor autoritati. 
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Legislatia privind serviciile sociale nu este in 
domeniul de activitate al ANPH. 
Facilitatile sunt aceleasi indiferent de tipul 
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furnizorului (public sau privat) si sunt 
prevazute in alte acte normative. 
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Art.33, alin.(1), lit.a) 
 
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială 
din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi, precum şi spor de vechime şi alte 
sporuri aferente acordate în condiţiile legii; 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea textului lit.a) după cum urmează: 
“a) salariu minim pe economie, precum şi 
spor de vechime, spor de încordare psihică, 
spor pentru îngrijirea persoanei cu 
handicap grav sau accentuat infectat cu 
HIV sau SIDA şi alte sporuri aferente 
acordate în condiţiile legii;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru aceleaşi raţiuni pentru care s-au acordat 
aceste sporuri asistenţilor profesionişti. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Legislatia privind tipul si cuantumul 
sporurilor nu este in domeniul de activitate al 
ANPH. 
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__ 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-nii deputaţi 
Gheorghe Firczak şi Constantin Amarie 
propun introducerea, la alin.(1) al art.33, a 
două texte noi, ca lit.f) şi g), cu următorul 
cuprins: 
„f) un spor de 15% calculat la salariu de 
baza pentru activitatea desfasurata printr-
un contract permanent (24 de ore din 24) 
cu persoana cu handicap grav; 
g) un spor de 15% calculat la salariu de 
baza in cazul in care are in ingrijire si 
protectie cel putin doua persoane adulte cu 
handicap fizic grav sau accentuat.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Acest spor de 15% este prevazut in Legea 
pentru asistentul profesional la art.43 alin.(1), 
lit. b) si, conditiile fiind aceleasi, este corect sa 
nu se creeze diferentieri si sa fie acordat si 
asistentului personal. 
Sunt familii cu 2 persoane adulte cu handicap, 
ba mai mult, unele dintre ele sunt familii 
monoparentale, in situatii sociale la limita. 
Institutia asistentului personal este la fel de 
importanta ca si cea a asistentului personal 
profesionist, mai ales ca 97% din persoanele 
cu handicap sunt neinstitutionalizate. 
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Legislatia privind tipul si cuantumul 
sporurilor nu este in domeniul de activitate al 
ANPH. 
Contractul de munca al asistentului personal 
prevede 8 ore de munca, in afara carora pot si 
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trebuie sa intervina sprijinul familiei. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu şi Florin 
Iordache propun introducerea, la alin.(1) al 
art.33, a două texte noi, ca lit.f) şi g), cu 
următorul cuprins: 
“f) un spor de 15% calculat la salariul de 
bază pentru încordarea psihică foarte 
ridicată şi condiţii de muncă deosebite în 
care îşi desfăşoară activitatea. 
g) un spor de noapte de 15% calculat la 
salariul de bază pe perioada în care are în 
îngrijire şi protecţie cel puţin o persoană 
adultă cu handicap grav sau accentuat.”  
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru corelare cu sporul acordat asistenţilor 
personali profesionişti (art.43 alin. (1), lit. b). 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Legislatia privind tipul si cuantumul 
sporurilor nu este in domeniul de activitate al 
ANPH. 
Contractul de munca al asistentului personal 
prevede 8 ore de munca, in afara carora pot si 
trebuie sa intervina sprijinul familiei. 
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__ 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-nii deputaţi 
Gheorghe Firczak şi Constantin Amarie 
propun introducerea, la art.33, a unui text nou, 
ca alin.(4), cu următorul cuprins: 
„(4) În situatia decesului persoanei asistate, 
contractul de munca inceteaza de drept, 
asistentul personal urmand a beneficia de 
ajutor de somaj.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Legislatia actuala, vezi H.G. 463/2005 care 
modifica H.G. 427, nu permite intrarea in 
somaj a asistentului personal. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Ipoteza avută în vedere a fost rezolvată 
(reformularea art.35 alin.(3) şi (4) de la 
amendamente admise). 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
63 

 
__ 

 
D-nii deputatţi Valer Dorneanu şi Florin 
Iordache propun introducerea, la art.33, a unui 
text nou, ca alin.(4), cu următorul cuprins: 
“(4) Prin derogare de la prevederile art.92 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, asistentul personal 
pensionat anticipat poate cumula venitul 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a nu întrerupe îngrijirea datorită 
statutului de pensionar. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Se incalca un principiu al unei legi organice. 
Legea nr.19/2000 este gestionata de MMSSF 
si nu de ANPH. 
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salarial cu pensia.” 
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Art.37, alin.(2) 
 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) se aplică şi 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 
copilului sau adultului cu handicap grav, după 
caz. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(2) după cum urmează: 
„(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) se aplică 
şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 
copilului sau adultului cu handicap grav, după 
caz, precum şi conducătorului 
administraţiei publice locale.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru implicarea reala a factorului de decizie 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Alin.(2) a fost eliminat întrucât răspunderea 
este unică, în baza contractului de muncă al 
asistentului personal. 
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Art.39 alin.(1) 
 
Art.39. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art. 38 alin. (3) este în cuantum de 50% din 
salariul net al asistentului social debutant cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială 
din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.39. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art.38 alin.(3) este în cuantum de 100 % din 
salariul minim pe economie.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Se ia un drept castigat ce duce la neasigurarea 
independentei persoanei cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai bună reformularea adoptată 
de comisie. 
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Art.39 alin.(1) 
 
Art.39. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art. 38 alin. (3) este în cuantum de 50% din 
salariul net al asistentului social debutant cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială 
din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi. 
 

 
D-nii deputatţi Mircea Ifrim, Marius Iriza, 
Filonaş Chiş şi Iuliu Nosa propun 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.39. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la 
art.38 alin.(3) este echivalentă cu salariul net 
al asistentului social cu studii medii din 
unităţile de asistenţă socială din sectorul 
bugetar, altele decât cele cu paturi.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În conformitate cu art.35 alin.(4) din legea 
privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – asistenţii personali 
ai persoanelor adulte cu handicap ( care în 
proporţie de 50 – 60 % sunt părinţi care au 
depăşit vârsta la care pot lucra cu contract 
individual de muncă ) îşi vor înceta contractul 
de muncă conform Legii nr.53/2003 – Codul 
muncii, cu modificările ulterioare. 
În situaţia în care România şi-a luat 
angajamentul că instituţionalizările se vor face 
numai în cazuri limită , respectarea dreptului 
persoanelor cu handicap de a rămâne în 
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familie poate deveni o realitate numai în cazul 
în care se acordă persoanei cui 
handicap/familiei un suport financiar decent. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai bună reformularea adoptată 
de comisie. 
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Art.43, alin.(1), lit.a) 
 
Art.43. – (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei 
adulţilor cu handicap grav sau accentuat, 
asistentul personal profesionist beneficiază de 
următoarele drepturi: 
a) salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială 
din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi, precum şi spor de vechime şi alte 
sporuri aferente acordate în condiţiile legii; 
 

 
D-l deputat Karoly Kerekes propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„a) salariul de bază stabilit potrivit 
dispoziţiilor legale privind salarizarea 
asistentului social cu studii medii din unităţile 
de asistenţă socială din sectorul bugetar, 
precum şi spor de vechime şi alte sporuri 
aferente acordate în condiţiile legii;” 
 
 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
S-a eliminat sintagma ”altele decât cele cu 
paturi” pentru a-l stimula mai puternic pe 
asistentul personal profesionist – potrivit 
pregătirii profesionale, asistentului personal 
profesionist trebuie să i se asigure o salarizare 
superioară celei pe care o are asistentul 
personal, o salarizare la nivelul asistentului 
social din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, cu paturi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Eliminarea sintagmei ar crea confuzii la 
încadrare. 
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Art.43, alin.(2), lit.c) 
 
c) transport urban gratuit, în condiţiile 
prevăzute la art.21. 
 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea lit.c) după cum urmează: 
„c) transport urban şi interurban gratuit, în 
condiţiile prevăzute la art.21.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru evitarea unor discriminări. La trecerea 
dintr-un judet în altul persoanele cu handicap 
sunt date jos din autobuz sau sunt obligate să 
cumpere bilete. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Dreptul este prevăzut la art.43 alin.(2) lit.b). 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la alin.(3) al art.47, a unor texte 
noi, ca lit.h), i) şi j) cu următorul cuprins: 
„h) centre publice, public - private sau 
private in domeniu; 
i) centre de excelenţă, de îngrijire şi 
asistenţă socială sau de recuperare -
reabilitare; 
j) altele.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru impunerea sistemului privat in 
domeniu 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Tipurile de centre raspund nevoilor 
persoanelor cu handicap,  identificate de 
autoritatile locale. 
Toate centrele trebuie sa implementeze 
standardele de calitate. 
Centrele private atrag dupa sine plati din 
partea beneficiarilor. 
Textul lit.h) a fost preluat la reformularea 
alin.(1) al art.47. 
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Art.47 alin.(3) 
 
(3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt: 
a) centre de îngrijire şi asistenţă; 
b) centre de recuperare şi reabilitare; 
c) centre de integrare prin terapie 
ocupaţională; 
d) centre de pregătire pentru o viaţă 
independentă; 
e) centre respiro/centre de criză; 
f) centre de servicii comunitare şi formare; 
g) locuinţe protejate; 
h) altele. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt: 
a) centre de îngrijire şi asistenţă; 
b) centre de recuperare şi reabilitare, inclusiv 
centre de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică cu profil medical 
psihiatric pentru bolnavii psihici cronici; 
c) centre de integrare prin terapie 
ocupaţională; 
d) centre de pregătire pentru o viaţă 
independentă; 
e) centre respiro/centre de criză; 
f) centre de servicii comunitare şi formare; 
g) locuinţe protejate; 
h) centre de referinţă.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Reprezintă o necesitate practică aceste 
persoane reprezentând un pericol social. 
Pentru o enumerare completă şi corectă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Tipurile de centre răspund nevoilor 
persoanelor cu handicap identificate de 
autorităţile locale. Centrele de recuperare şi 
reabilitare sunt trecute generic, ele putând fi: 
centre de recuperare şi reabilitare 
neuropsihică, centre ce de recuperare şi 
reabilitare pentru tineri cu handicap, etc. Nu 
poate exista o clasificare pe alte criterii – de 
referinţă sau nu -, toate centrele având 
obligaţia de a implementa standardele minime 
de calitate. 
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71 
 
__ 

 
D-l deputat Karoly Kerekes propune 
introducerea, la art.47, a unui text nou, ca 
alin.(5), cu următorul cuprins: 
„(5) Centrele pentru persoane cu handicap 
se înfiinţează ca structuri cu sau fără 
personalitate juridică, în subordinea 
consiliilor judeţene, respectiv consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu avizul şi în coordonarea 
ANPH.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru reglementarea modului de înfiinţare a 
centrelor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Toate centrele se înfiinţează fără personalitate 
juridică (Legea nr.343/2004) 
Iniţiativa înfiinţării centrelor aparţine 
autorităţilor locale care identifică nevoile. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
72 

 
__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la art.47, a unui text nou, ca 
alin.(5), cu următorul cuprins: 
“(5) Centrele prevăzute la alin.(3) se 
înfiinţează prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean, respectiv prin hotărâre a 
consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, sau prin hotărâre a 
Guvernului pentru centrele de referinţă.” 

 
Toate centrele se înfiinţează fără personalitate 
juridică (Legea nr.343/2004) 

 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru reglementarea modului de înfiinţare a 
centrelor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 

Iniţiativa înfiinţării centrelor aparţine 
autorităţilor locale care identifică nevoile. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune:  
 
a) introducerea, după alin.(4) al art.50, a unui 
text nou, ca alin.(5), cu următorul cuprins: 
„(5) Finanţarea centrelor de excelenţă se 
face prin bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei.” 
 
b) alin.(5) să devină alin.(6) nemodificat. 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru finanţarea centrelor pilot, de 
importanta nationala. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Centrele sunt create la initiativa autoritatilor 
publice, conform nevoilor persoanelor iar 
calitatea serviciilor trebuie sa fie conform 
standardelor de calitate. 
Centrele pilot nu au avut succes in 
multiplicare. 
Exemplele de buna practica pot fi diseminate 
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si prin alte procedee decat crearea unor centre 
de excelenţă. 
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Art.54 alin.(3) 
 
(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte 
pentru plata însoţitorului o indemnizaţie 
echivalentă cu salariul net al asistentului 
social debutant cu studii medii din unităţile de 
asistenţă socială din sectorul bugetar, altele 
decât cele cu paturi. 
 

 
D-nii deputaţi Constantin Amarie, Valer 
Dorneanu, Emilian Frâncu şi Corneliu Ciontu 
propun reformularea alin.(3) după cum 
urmează: 
„(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte 
pentru plata însoţitorului o indemnizaţie 
echivalentă cu indemnizaţia de însoţitor de 
care beneficiază persoanele încadrate în 
gradul I de invaliditate, conform 
dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Amendamentul este susţinut de faptul că 
persoanele aflate în situaţii medico-sociale 
similare trebuie să beneficieze de aceleaşi 
drepturi întrucât şansele lor de integrare 
socială sunt reduse în aceiaşi măsură. 
Exemplificăm susţinerea noastră prin aceea că, 
cei cu acelaşi grad de afectare a vederii sau 
care sunt în aceiaşi măsură atinşi de o boală 
sau au suferit un accident primesc, dacă au 
avut şansa să fie încadraţi în muncă, o 
indemnizaţie pentru însoţitor, care are aceiaşi 
menire cu cea primită de persoanele cu 
handicap, mai mare decât a acestora din urmă, 
fapt care limitează foarte mult şansele celor 
care nu avut posibilitatea să fie încadraţi în 
muncă în postura de persoane valide sau nu au 
fost niciodată angajaţi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Dreptul a fost stabilit prin HG nr.610/1990 si 
a fost preluat in legislatia privind persoanele 
cu handicap in 1999, prin referire la baza 
valabilă pentru asistentul personal. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
75 

 
Art.54 alin.(4) 
 
(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 
prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(4) după cum urmează: 
„(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 
prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară compensatorie, 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
1. Cuantumurile propuse din indemnizaţia 
lunară sunt stabilite arbitrar şi creează pentru 
viitor noi posibilităţi de încălcare a procesului 
de egalizare a şanselor pentru persoanele cu 
handicap. Atâta timp cât, cuantumul acestei 
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    1. în cuantum de 179 lei pentru adultul cu 
handicap grav;  
    2. în cuantum de 147 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 80 lei pentru adultul cu 
handicap grav; 
    2. în cuantum de 60 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
    3. în cuantum de 30 lei pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 

indiferent de venituri: 
1. în procent de 60% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 40% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
1. în procent de 40% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 30% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3. în procent de 20% din salariu minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap 
mediu.” 

indemnizaţii lunare va fi lăsat la îndemâna şi 
aprecierea diferiţilor factori care, aşa cum s-a 
dovedit şi în perioada anterioară, stabilesc 
aceste sume prin metode netransparente, 
persoana cu handicap va fi permanent 
prejudiciată în acordarea acestui drept. De 
aceea, suntem convinşi că numai raportarea 
cuantumului acestei indemnizaţii la un 
indicator macro-economic ferm, (salariu 
minim brut pe ţară), constituie soluţia cea mai 
echitabilă pentru rezolvarea acestei probleme. 
Mai aducem în sprijinul propunerii noastre şi 
faptul că şi pentru celelalte categorii de 
cetăţeni (fără handicap) acest indicator este cel 
mai utilizat. Suntem surprinşi şi nu înţelegem 
care a fost motivul real care a dus la 
modificarea acestui indicator, prezent în prima 
versiune a proiectului acestei legi, fiind 
înlocuit cu alte criterii de stabilire a 
cuantumului acestor prestaţii care nu asigură o 
reală compensare a nevoilor persoanei cu 
handicap şi nici nu oferă acestei categorii 
certitudinea că va beneficia de o reală 
protecţie, aşa cum ar sta lucrurile în situaţia 
unei prevederi clare de lege. Considerând că 
propunerea din prima versiune era mai 
corectă, supunem atenţiei factorilor implicaţi 
în întocmirea acestui proiect procentele de mai 
sus, dar insistând ca acest indicator economic 
să stea la baza stabilirii cuantumului acestei 
indemnizaţii. 
2. Fără a mai relua motivele de mai sus, 
considerăm că şi cuantumul bugetului lunar 
complementar trebuie să fie stabilit în funcţie 
de acelaşi indicator economic, (Salariul minim 
brut pe ţară). Propunem şi aici să fie luate în 
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discuţie noile procente care, chiar dacă nu 
acoperă, după aprecierea noastră, în totalitate 
nevoile persoanelor cu handicap sunt mai 
corecte decât cuantumurile din proiectul în 
discuţie. 
3. Considerăm că, dacă propunerea de faţă va 
fi adoptată, vor fi în câştig şi persoanele cu 
handicap încadrate grav şi accentuat faţă de 
propunerea din textul proiectului, dar şi 
bugetul de stat faţă de prima propunere. 
4. Eliminarea persoanelor cu handicap mediu 
din categoria persoanelor cu handicap care 
urmează să beneficieze de buget lunar 
complementar este justificată prin aceea că 
numărul acestor persoane este foarte mare şi 
considerăm că ar trebui găsite alte modalităţi 
pentru ca resursele disponibile să fie utilizate 
pentru prevenirea ajungerii acestora în gradele 
de handicap mai severe. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform prevederilor Ministerului Finanţelor 
Publice, nu se fac referiri la salariul minim pe 
economie. 
Indexarea este prevazuta la art.54 alin.(11). 
Cuantumul indemnizatiei si al bugetului 
personal complementar s-a stabilit prin 
referire la drepturile si facilitatile existente 
pentru nevazatori. 
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Art.54 alin.(4) 
 
(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 
prestaţii sociale: 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu, Emilian 
Frâncu şi Corneliu Ciontu propun 
reformularea alin.(4) după cum urmează: 
„(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
1. Cuantumurile propuse din indemnizaţia 
lunară sunt stabilite arbitrar şi creează pentru 
viitor noi posibilităţi de încălcare a procesului 
de egalizare a şanselor pentru persoanele cu 
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a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 179 lei pentru adultul cu 
handicap grav;  
    2. în cuantum de 147 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 80 lei pentru adultul cu 
handicap grav; 
    2. în cuantum de 60 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
    3. în cuantum de 30 lei pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 

prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară compensatorie, 
indiferent de venituri: 
1. în procent de 60% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 40% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
1. în procent de 40% din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 30 % din salariul minim 
brut pe ţară pentru adultul cu handicap 
accentuat.” 
 

handicap. Atâta timp cât, cuantumul acestei 
indemnizaţii lunare va fi lăsat la îndemâna şi 
aprecierea diferiţilor factori care, aşa cum s-a 
dovedit şi în perioada anterioară, stabilesc 
aceste sume prin metode netransparente, 
persoana cu handicap va fi permanent 
prejudiciată în acordarea acestui drept. De 
aceea, suntem convinşi că numai raportarea 
cuantumului acestei indemnizaţii la un 
indicator macro-economic ferm, (salariu 
minim brut pe ţară), constituie soluţia cea mai 
echitabilă pentru rezolvarea acestei probleme. 
Mai aducem în sprijinul propunerii noastre şi 
faptul că şi pentru celelalte categorii de 
cetăţeni (fără handicap) acest indicator este cel 
mai utilizat. Suntem surprinşi şi nu înţelegem 
care a fost motivul real care a dus la 
modificarea acestui indicator, prezent în prima 
versiune a proiectului acestei legi, fiind 
înlocuit cu alte criterii de stabilire a 
cuantumului acestor prestaţii care nu asigură o 
reală compensare a nevoilor persoanei cu 
handicap şi nici nu oferă acestei categorii 
certitudinea că va beneficia de o reală 
protecţie, aşa cum ar sta lucrurile în situaţia 
unei prevederi clare de lege. Considerând că 
propunerea din prima versiune era mai 
corectă, supunem atenţiei factorilor implicaţi 
în întocmirea acestui proiect procentele de mai 
sus, dar insistând ca acest indicator economic 
să stea la baza stabilirii cuantumului acestei 
indemnizaţii. 
2. Fără a mai relua motivele de mai sus, 
considerăm că şi cuantumul bugetului lunar 
complementar trebuie să fie stabilit în funcţie 
de acelaşi indicator economic, (Salariul minim 
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brut pe ţară). Propunem şi aici să fie luate în 
discuţie noile procente care, chiar dacă nu 
acoperă, după aprecierea noastră, în totalitate 
nevoile persoanelor cu handicap sunt mai 
corecte decât cuantumurile din proiectul în 
discuţie. 
3. Considerăm că, dacă propunerea de faţă va 
fi adoptată, vor fi în câştig şi persoanele cu 
handicap încadrate grav şi accentuat faţă de 
propunerea din textul proiectului, dar şi 
bugetul de stat faţă de prima propunere. 
4. Eliminarea persoanelor cu handicap mediu 
din categoria persoanelor cu handicap care 
urmează să beneficieze de buget lunar 
complementar este justificată prin aceea că 
numărul acestor persoane este foarte mare şi 
considerăm că ar trebui găsite alte modalităţi 
pentru ca resursele disponibile să fie utilizate 
pentru prevenirea ajungerii acestora în gradele 
de handicap mai severe. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform prevederilor Ministerului Finantelor, 
nu se fac referiri la salariul minim pe 
economie. 
Indexarea este prevazuta la art.54 alin.(11). 
Cuantumul indemnizatiei si al bugetului 
personal complementar s-a stabilit prin 
referire la drepturile si facilitatile existente 
pentru nevazatori. 
 

 
77 

 
Art.54 alin.(4) 
 
(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă şi 
Alecsandru Ştiucă propun reformularea 
alin.(4) după cum urmează: 
“(4) Persoanele adulte cu handicap 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Este o corelare mai firească cu evoluţia 
salariilor şi a preţurilor. 
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prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 179 lei pentru adultul cu 
handicap grav;  
    2. în cuantum de 147 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 80 lei pentru adultul cu 
handicap grav; 
    2. în cuantum de 60 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
    3. în cuantum de 30 lei pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 

beneficiază în condiţiile prezentei legi de 
următoarele prestaţii sociale:  
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
1. în procent de 75% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 50% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3. în procent de 25% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap 
mediu; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
1. în procent de 50% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap grav; 
2. în procent de 35% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3.  în procent de 10% din salariul minim 
brut pe ţară, pentru adultul cu handicap 
mediu.” 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Conform prevederilor Ministerului Finantelor, 
nu se fac referiri la salariul minim pe 
economie. 
Indexarea este prevazuta la art.54 alin.(11). 
Cuantumul indemnizatiei si al bugetului 
personal complementar s-a stabilit prin 
referire la drepturile si facilitatile existente 
pentru nevăzători. 
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Art.54 alin.(4) 
 
(4) Adultul cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 
prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 179 lei pentru adultul cu 
handicap grav;  
    2. în cuantum de 147 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
    1. în cuantum de 80 lei pentru adultul cu 

 
D-l deputat Dumitru Bentu propune 
reformularea alin.(4) după cum urmează: 
„(4) Persoanele cu handicap beneficiază în 
condiţiile prezentei legi de următoarele 
prestaţii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
1. în cuantum de 54,25% din salariul minim 
brut pe economie pentru adultul cu handicap 
grav;  
2. în cuantum de 44,55% din salariul minim 
brut pe economie pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
b) buget personal complementar lunar, 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Fixarea indemnizaţiei lunare şi a bugetului 
personal în RON este total greşită deoarece: 
serviciile pentru care se acordă aceste sume se 
vor scumpi în viitor, aşa cum “salariul minim 
pe economie” se va majora şi sumele 
respective nu vor putea acoperi costul 
serviciilor; rezultă că aceste prevederi sunt 
doar “de formă”, iniţiatorul dând dovadă astfel 
de rea credinţă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform prevederilor Ministerului Finantelor, 
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handicap grav; 
    2. în cuantum de 60 lei pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
    3. în cuantum de 30 lei pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 

indiferent de venituri: 
1. în cuantum de 24,25% din salariul minim 
brut pe economie pentru adultul cu handicap 
grav; 
2. în cuantum de 19,0% din salariul minim 
brut pe economie pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3. în cuantum de 10% din salariul minim 
brut pe economie  pentru adultul cu handicap 
mediu." 
 

nu se fac referiri la salariul minim pe 
economie. 
Indexarea este prevazuta la art.54 alin.(11). 
Cuantumul indemnizatiei si al bugetului 
personal complementar s-a stabilit prin 
referire la drepturile si facilitatile existente 
pentru nevazatori. 
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Art.54 alin.(10) 
 
(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la 
alin.(1) - (5) şi a cheltuielilor de administrare 
se vor asigura prin bugetele proprii ale 
judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti 
din transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale prevăzute cu această destinaţie 
în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la 
alin.(1)-(5) şi a cheltuielilor de administrare se 
vor asigura prin Direcţiile teritoriale de 
muncă şi protecţie socială din sumele de la 
bugetul de stat prevăzute cu această 
destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Sumele şi aşa insuficiente care au fost 
prevăzute sunt transferate din bugetul de Stat 
în bugetele Consiliilor Judeţene unde, modul 
de gestionare şi distribuire a acestora către 
persoanele cu handicap devine mai greu de 
urmărit şi chiar de aplicat. O asemenea 
abordare ar da, pe lângă nevăzători, şi 
celorlalte categorii de persoane cu handicap 
certitudinea că măcar aceste sume vor fi la 
îndemâna lor. O abordare corectă este aceea a 
continuării unui procedeu care s-a dovedit 
viabil şi nu a generalizării acelora care şi-au 
dovedit ineficienţa. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform Legii nr.47/2006 privind sistemul 
national de asistenta sociala, este prevazuta 
infiintarea Agentiei Nationala pentru Prestatii 
Sociale ca organ de specialitate cu 
personalitate juridica in subordinea MMSSF.  
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Art.54 alin.(11) 
 
(11) Cuantumul drepturilor se actualizează 
prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de 
indicele creşterii preţurilor de consum. 
 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu şi Corneliu 
Ciontu propun eliminarea textului. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Se propune eliminarea acestui alineat întrucât, 
sumele se stabilesc odată cu salariul minim pe 
economie, conform propunerilor făcute la 
reformularea alin.(4). 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform Legii nr.47/2006 privind sistemul 
national de asistenta sociala, este prevazuta 
infiintarea Agentiei Nationala pentru Prestatii 
Sociale ca organ de specialitate cu 
personalitate juridica in subordinea MMSSF. 
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Art.55 lit.a) 
 
Art.55. - Persoanele cu handicap au 
următoarele obligaţii:  
a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, 
pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu;  
 

 
D-nii deputaţi Grigore Crăciunescu, Valeriu 
Boeriu şi Ion Luchian propun reformularea 
lit.a) după cum urmează: 
„a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, 
pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu, cu excepţia 
persoanelor cu handicap grav şi definitiv, 
respectivii putând fi reprezentaţi de părinţi, 
tutore sau asistent social;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Considerăm că o persoană cu handicap grav şi 
definitiv nu ar mai trebui chemată în faţa 
comisiei de competenţă, deplasarea lor 
desfăşurându-se cu o foarte mare dificultate. 
De cele mai multe ori, această prezentare se 
dovedeşte a fi doar o simplă procedură de 
constatare a handicapului definitiv. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Prin legislatia secundara sunt prevazute 
situatiile in care persoanele cu handicap sunt 
exceptate de a se prezenta la evaluare. 
Pot interveni modificari ale criteriilor, prin 
introducerea CIF. 
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Art.58 alin.(1) 
 
Art.58. - (1) Clădirile de utilitate publică, căile 
de acces, clădirile de locuit construite din 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.58. - (1) Clădirile de utilitate publică şi 
private, căile de acces, clădirile de locuit 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
O necesitate pentru accesibilizarea mediului 
fizic, sintagma "şi private" a fost introdusă 
prin Legea nr.343 din 2004 privind 
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fonduri publice, mijloacele de transport în 
comun şi staţiile acestora, taxi-urile, 
vagoanele de transport feroviar pentru călători 
şi peroanele  principalelor staţii, spaţiile de 
parcare, străzile şi drumurile publice, 
telefoanele publice, mediul informaţional şi 
comunicaţional vor fi adaptate conform 
prevederilor legale în domeniu, astfel încât să 
permită accesul neîngrădit al persoanelor cu 
handicap.  

construite din fonduri publice, mijloacele de 
transport în comun şi staţiile acestora, taxi-
urile, vagoanele de transport feroviar pentru 
călători şi peroanele  principalelor staţii, 
spaţiile de parcare, străzile şi drumurile 
publice,  telefoanele publice, mediul 
informaţional şi comunicaţional vor fi 
adaptate conform prevederilor legale în 
domeniu, astfel încât să permită accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.” 
 

modificarea OUG 102/1999. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Clădirile de utilitate publică cuprind toate 
cladirile, publice sau private, care acorda 
servicii de interes public (definitia este data la 
art.5 din proiect). 
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Art.59 alin.(1) 
 
Art.59. – (1) Autorităţile prevăzute de lege au 
obligaţia să elibereze autorizaţia de construcţie 
pentru clădirile de utilitate publică numai în 
condiţiile respectării prevederilor legale în 
domeniu astfel încât să fie permis accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.  
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„(1) Autorităţile prevăzute de lege au obligaţia 
să elibereze autorizaţia de construcţie pentru 
clădirile de utilitate publică şi private numai 
în condiţiile respectării prevederilor legale în 
domeniu astfel încât să fie permis accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
O necesitate pentru accesibilizarea mediului 
fizic, sintagma "şi private" a fost introdusă 
prin Legea nr.343 din 2004 privind 
modificarea O.U.G. nr.102/1999. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Clădirile de utilitate publică cuprind toate 
cladirile, publice sau private, care acorda 
servicii de interes public (definitia este data la 
art.5 din proiect). 
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Art.61, alin.(2) 
 
(2) Persoanele cu handicap beneficiază de un 
card legitimaţie pentru locurile gratuite de 
parcare. Autovehicolul care transportă o 
persoană cu handicap, posesoare de card, 
beneficiază de parcare gratuită. 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-l deputat 
Gheorghe Firczak propun reformularea 
alin.(2) după cum urmează: 
“(2) Persoanele cu handicap fără 
discernământ, tutorii acestora, la cerere, 
beneficiază de un card-legitimaţie pentru 
locurile gratuite de parcare. Autovehiculul 
care transportă o persoană cu handicap, 
posesoare de card, beneficiază de parcare 
gratuită.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Sunt multe persoane cu handicap care sunt 
transportate de familie sau rude. Multe dintre 
ele nu au capacitate de exercitiu, nu sunt 
conducatori auto si este corect ca familiile 
care ii ingrijesc sa beneficieze de card de 
parcare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai favorabilă varianta 
adoptată de comisie. 
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85 

 
Art.68 alin.(2) 
 
(2) Posturile publice de televiziune au 
obligaţia să transmită cel puţin o dată pe lună 
un film artistic cu descriere audio a 
imaginilor.  
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“(2) Posturile de televiziune publice şi 
private au obligaţia să transmită cel puţin o 
dată pe lună un film artistic cu descriere audio 
a imaginilor.” 
 

  
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru respectarea directivelor Uniunii 
Europene în materie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai favorabilă varianta 
adoptată de comisie. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
86 

 
__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la alin.(2) al art.72, a unui text 
nou, ca lit.m), cu următorul cuprins: 
„m) să iniţieze programe specifice de tip 
Equal ce  grupează acţiuni care 
soluţionează necesitatea creşterii 
participării pe piaţa muncii a forţei de 
muncă din rândul grupurilor dezavantajate 
pe piaţa muncii şi supuse riscului major de 
marginalizare socială: scheme de angajare 
suportivă, subvenţii în primele luni de 
angajare, reţea de agenţii specializate de 
plasare a forţei de muncă cu handicap, 
etc.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prevederea e cuprinsă şi în Memorandumul 
comun în domeniul incluziunii sociale (JIM), 
UE – România, semnat în iunie 2005, la 
capitolul „Promovarea incluziunii sociale şi a 
accesului egal pe piaţa muncii” ca obiectiv al 
planului de combatere activă a excluziunii 
sociale. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai favorabilă varianta 
adoptată de comisie. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă şi 
Alecsandru Ştiucă propun introducerea, la 
alin.(2) al art.72, a unui text nou, ca lit.m), cu 
următorul cuprins: 
“m) să iniţieze programe specifice care 
stimulează creşterea participării pe piaţa 
muncii a forţei de muncă din rândul 
grupurilor dezavantajate, supuse riscului 
major de marginalizare socială: scheme de 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prevederea e cuprinsă şi în Memorandumul 
comun în domeniul incluziunii sociale (JIM), 
UE – România, semnat în iunie 2005, la 
capitolul „Promovarea incluziunii sociale şi a 
accesului egal pe piaţa muncii” ca obiectiv al 
planului de combatere activă a excluziunii 
sociale. 
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angajare suportivă, subvenţii în primele 
luni de angajare, reţea de agenţii 
specializate de plasare a forţei de muncă cu 
handicap etc.” 
 

b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat mai favorabilă varianta 
adoptată de comisie. 

 
88 

 
__ 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Puşcă, 
Alecsandru Ştiucă şi Constantin Amarie 
propun introducerea, la art.73, a unui text nou, 
ca alin.(3), cu următorul cuprins: 
„(3) Convenţii individuale se pot încheia şi 
între centrele de zi sau atelierele protejate 
şi persoanele cu handicap care lucrează în 
aceste centre, în cazul în care venitul lunar 
realizat de acestea este sub nivelul 
salariului minim pe economie.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Reglementarea se referă la persoanele cu 
handicap mintal care lucrează în atelierele 
protejate din  cadrul centrelor de zi publice 
sau private, produsul muncii lor este vandabil, 
însă veniturile obţinute sunt mici, în aşa fel 
încât nu li se poate asigura salariul minim pe 
economie. În aceste condiţii, conform Codului 
Muncii, nu pot fi angajate cu contract de 
muncă, convenţia individuală fiind singura 
soluţie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Atelierul protejat este definit la art.5 si nu 
desfasoara activitate economica. 
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Art.74. – (1) Persoanele cu handicap pot fi 
încadrate în muncă conform pregătirii lor 
profesionale şi capacităţii de muncă atestate 
prin certificatul de încadrare în grad de 
handicap emis de comisiile de evaluare de la 
nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau private care au 
cel puţin 50 de angajaţi au obligaţia de a 
angaja persoane cu handicap într-un procent 
de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. 
(3) Autorităţile şi instituţiile publice, 

 
D-l deputat Dumitru Bentu propune 
reformularea art.74 după cum urmează: 
„Art.74. - (1) Persoanele juridice obişnuite 
care au un număr de cel puţin 20 de 
angajaţi au obligaţia de a proteja, în 
vederea încadrării în muncă, un număr de 
persoane cu handicap egal cu cel puţin 6% 
din numărul total de angajaţi, prin una din 
următoarele forme: 
a) încadrarea efectivă în cadrul 
organigramei persoanei juridice respective, 
cu contract individual de muncă, în locuri 
de muncă normale sau  în locuri de muncă 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Acest articol se referă la necesitatea şi 
posibilitatea încadrării în muncă a câtorva 
persoane cu handicap în aşa zisele  "unităţi 
obişnuite", adică NU în cele special înfiinţate 
şi organizate pentru încadrarea în muncă 
salarizată a cât mai multor persoane cu 
handicap; acestea din urmă sunt Unităţi 
Protejate [U.P.]-uri. 
Întregul articol nu respectă modul de aplicare 
a "principiului cotelor" practicat în aproape 
toate ţările membre U.E. şi nu numai; de 
regulă, exprimat sub forme diferite. 
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persoanele juridice publice sau private care nu 
angajează persoane cu handicap în condiţiile 
prevăzute la alin.(2) pot opta pentru 
îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 30% din salariul de bază 
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   
b) să achiziţioneze produse sau servicii de la 
unităţi protejate autorizate, pe bază de 
parteneriat, în sumă echivalentă cu suma 
datorată la bugetul de stat în condiţiile 
prevăzute la lit.a). 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
(5) Monitorizarea şi controlul respectării 
prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către 
Inspecţia Muncii. 
 

protejate, special amenajate, funcţie de 
deficienţele persoanei cu handicap; 
b) încheierea şi practicarea unui 
"parteneriat socio-economic stabil" cu 
unităţi protejate  transferând acestora total 
sau parţial sarcina de protecţie în scopul 
facilitării încadrării în muncă a 
persoanelor cu handicap, în schimbul 
cumpărării, fără licitaţie, de la aceste 
unităţi, a produselor sau serviciilor pe care 
le comandă şi pe care persoanele respective, 
protejate prin acest sistem le realizează;   
● b1) Un asemenea parteneriat socio-
economic poate fi realizat şi de către orice 
altă persoană juridică cu mai puţin de 20 
de angajaţi.  
● b2) Un parteneriat similar poate fi 
realizat şi între prestatorii de servicii 
pentru persoanele cu handicap şi 
autorităţile locale care monitorizează şi 
realizează protecţia specială a persoanelor 
cu handicap. 
● b3) Plata unei penalităţi lunare către 
Fondul de Accesibilizare la Muncă a 
persoanelor cu handicap – numit în 
continuare F.A.M. – egală cu salariul 
minim brut pe economie înmulţit cu 
numărul persoanelor cu handicap pe care 
nu le-a protejat prin încadrarea în muncă 
prevăzută la alin.(1),  prin una din formele 
de la  alin.(1) lit. a) sau  lit.b), punctele b1), 
b2 sau b3) ori alin.(2) lit.a) sau b).  
(2)  a)  Furnizorii de energie electrică sau 
termică, de gaze naturale sau apă pot 
înlocui obligaţia prevăzută la alin.(1) prin 
realizarea unui parteneriat socio-economic 

Referitor la alin.(2): O asemenea prevedere 
exista în legislaţia ţărilor din vestul Europei la 
începuturi, prin anii '50, dar acum, datorită 
creşterii continue a numărului de persoane 
handicapate (fenomen ce se manifestă şi la 
noi), s-au modificat prevederile respective: 
În legislaţiile acestor ţări se prevede că orice 
patron cu cel puţin 20 de salariaţi este obligat 
să încadreze în muncă cel puţin 6% persoane 
handicapate din numărul total de salariaţi";  
Această sarcină poate fi înlocuită cu activităţi 
de subcontractare (practic, un parteneriat 
socio-economic pe termen lung, într-un volum 
de două ori mai mare decât salariul minim pe 
economie (se consideră că circa jumătate din 
costul unui produs sau serviciu este dat de 
costul materiilor prime, materialelor auxiliare, 
amortizării utilajelor şi sculelor iar cealaltă 
jumătate reprezintă cheltuielile salariale). 
Procentele de 30% prevăzute în proiectul de 
lege al Guvernului nu are nici o logică şi nu 
este, în nici un caz, un ajutor pentru 
persoanele cu handicap şi angajatorii de astfel 
de persoane 
Nerespectarea prevederilor menţionate mai sus 
se sancţionează cu plata către un fond special 
pentru încadrarea în muncă a persoanelor 
handicapate, în cuantum de un salariu minim 
brut pe economie înmulţit cu numărul 
persoanelor handicapate neîncadrate în muncă 
sau pentru care nu s-a făcut subcontractare". 
Unităţile protejate au nevoie de 
PARTENERIAT. Acesta trebuie să 
presupună atât contracte ferme cât şi, în 
special, TRATAREA PE PICIOR DE 
EGALITATE a partenerilor „Unităţi 
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stabil cu unităţile protejate, prin care să 
practice pentru aceste unităţi reduceri 
substanţiale ale tarifelor; 
b) astfel de parteneriate pot fi realizate cu 
orice furnizor de servicii de care 
beneficiază direct persoanele cu handicap 
sau unităţile special organizate pentru 
aceste persoane, ori organizaţiile non-
guvernamentale ale persoanelor cu 
handicap ce se ocupă direct şi de facilitarea 
şi realizarea încadrării în muncă salarizată 
a persoanelor cu handicap. 
c) Forma şi conţinutul contractelor tip de 
parteneriat vor fi stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a prezentului act 
normativ. 
d) Persoanele juridice obişnuite, indiferent 
de numărul total de angajaţi sau de forma 
de proprietate, dacă realizează profit şi 
angajează persoane cu handicap sau 
realizează parteneriat socio-economic 
stabil, conform prevederilor alin.(1) lit. a) şi 
b),  punctele b1, b2 sau b3, sau alin.(2) lit.a) 
sau b) beneficiază de o reducere a 
impozitului pe profit proporţională cu 
ponderea în numărul total de angajaţi a 
numărului  persoanelor cu handicap 
protejate.  
e) decontarea din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj a cheltuielilor specifice de 
pregătire, formare şi orientare profesională 
şi de încadrare în muncă a persoanelor cu 
handicap.” 
 
 

Protejate” şi, în acest mod să se contribuie din 
plin atât la eradicarea „DISCRIMINĂRII 
NEGATIVE” de care „se bucură” în prezent 
toate unităţile care folosesc persoane cu 
handicap, cât şi la schimbarea mentalităţii 
cetăţenilor, referitoare la persoanele cu 
handicap; fără premize de egalitate existente 
din „plecare” este imposibil să fie egali pe 
piaţă. 
Precizăm că (referitor la înlocuirea cuvântului 
"subcontractare" cu "parteneriat socio-
economic") un contract economic nu 
presupune iminenţa unui parteneriat ci, mai 
degrabă, în special la noi, statuarea unor relaţii 
ca de la o persoană juridică superioară – 
beneficiarul – care comandă realizarea unor 
bunuri sau servicii - (cel ce trebuie să 
plătească) şi o persoană juridică de rang 
inferior (în cel mai bun caz) - (executantul de 
bunuri sau servicii), adică cel ce trebuie să 
primească contravaloarea bunurilor sau 
serviciilor executate şi livrate – fapt confirmat 
şi de existenţa a numeroase plăţi neefectuate. 
Într-un stat de drept nimeni nu poate obliga pe 
nici un alt angajator să încadreze în muncă pe 
cineva pe care angajatorul NU doreşte să-l 
angajeze. 
Este mult mai bine dacă statul ar cere 
angajatorilor să completeze politica socială pe 
care o fac (plătind C.A.S., C.A.S.S. şi taxa 
pentru şomaj) cu încă o formă de protecţie 
socială practicată în toate ţările civilizate, în 
vederea facilitării încadrării în muncă a 
câtorva persoane cu handicap, în concordanţă 
cu ţările din U.E. care aplică acest „principiu 
al cotelor” cu rezultate notabile.  
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Dacă noi NU acceptăm „minim 20 de 
salariaţi” şi „minim 6% persoane cu handicap” 
înseamnă că ne punem singuri „beţe în roate” 
deoarece, după admiterea României în U.E., 
vom fi obligaţi să ne aliniem şi noi acestor 
prevederi, deci modificând în plus o lege.  
Practica europeană a dovedit că, în general, 
1/3 dintre angajatori încadrează în muncă 
persoane cu handicap într-un procent apropiat 
de 6%, 1/3 preferă să practice sistemul de 
subcontractare cu unităţile protejate (similar 
cu parteneriatul socio-economic propus de 
noi) şi 1/3 plătesc penalizarea pentru 
NEîncadrarea sau NEpracticarea 
subcontractării. Precizăm că în ţările din 
U.E. orice contract sau subcontract 
presupune „de facto” existenţa unui 
parteneriat, motiv pentru care nu a mai 
fost nevoie să se introducă în textul legii 
noţiunea de parteneriat. Din sumele 
colectate prin plata penalizărilor se plăteşte 
lunar fiecărui angajator de persoane cu 
handicap o subvenţie pentru fiecare persoană 
handicapată încadrată în muncă – diferită de la 
o ţară la alta, dar acoperitoare şi stimulativă 
pentru angajatorul-unitate protejată. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Formele de angajare in munca fac obiectul 
legislatiei muncii si al Codului Muncii. 
Facilitatile din proiectul de lege sunt cele 
prevazute in Codul Fiscal. 
In proiectul de lege este prevazuta 
posibilitatea de a achizitiona produse de la 
UP. 
Se creaza diferente nejustificate intre mediul 
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de lucru obisnuit si cel protejat si o atitudine 
care se poate intoarce impotriva persoanelor 
cu handicap. 
In Uniunea Europeana nu exista modele unice 
de UP, fiecare tara a incurajat incadrarea in 
munca in forme proprii. 
In prezent, numarul persoanelor cu handicap 
angajate este mic, exista reticente in angajare 
si nu exista un numar de persoane cu handicap 
pregatite care sa acopere cererea pe piata 
muncii. 
Crearea unui nou fond poate atrage 
nemultumiri fata de persoanele cu handicap. 
Textul nu respectă forma cerută de normele de 
tehnică legislativă. 
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Art.74 alin.(3) lit.a) 
 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   
 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu şi Corneliu 
Ciontu propun reformularea lit.a) după cum 
urmează: 
„a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă egală cu salariul mediu brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu handicap;” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Procentul de 50% nu se regăseşte în nici o 
legislaţie europeană şi existenţa acestuia 
reduce simţitor probabilitatea ca o companie 
să contracteze servicii sau să achiziţioneze 
produse realizate de persoanele cu dizabilităţi. 
Acest procent nu cadrează cu filozofia 
incluziunii – printr-o simplă operaţiune 
contabilă companiile au „rezolvat” integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Angajarea persoanelor cu handicap nu trebuie 
să se facă prin măsuri coercitive, ci prin 
proiecte şi programe de conştientizare a 
opiniei publice. 
Această măsură ar produce prejudicii mari 
firmelor private. 
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Art.74 alin.(3) lit.a) 
 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   
 

 
D-nii deputaţi Constantin Amarie, Petru 
Andea, Mircea Puşcă şi Alecsandru Ştiucă 
propun reformularea lit.a) după cum urmează: 
„a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând salariul de bază minim brut 
pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de 
muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Procentul de 50% nu se regăseşte în nici o 
legislaţie europeană şi existenţa acestuia 
reduce simţitor probabilitatea ca o companie 
să contracteze servicii sau să achiziţioneze 
produse realizate de persoanele cu dizabilităţi. 
Acest procent nu cadrează cu filozofia 
incluziunii – printr-o simplă operaţiune 
contabilă companiile au „rezolvat” integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Angajarea persoanelor cu handicap nu trebuie 
să se facă prin măsuri coercitive, ci prin 
proiecte şi programe de conştientizare a 
opiniei publice. 
Această măsură ar produce prejudicii mari 
firmelor private. 
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Art.74 alin.(3) lit.a) 
 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   
 

 
D-nii deputaţi Mircea Ifrim, Marius Iriza, Titu 
Gheorghiof, Filonaş Chiş şi Iuliu Nosa propun 
reformularea lit.a) după cum urmează: 
„a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă egală cu salariul minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu handicap;”” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Procentul de 30% nu se regăseşte în nici o 
legislaţie europeană şi existenţa acestuia 
reduce simţitor probabilitatea ca o companie 
să contracteze servicii sau să achiziţioneze 
produse realizate de persoanele cu dizabilităţi. 
Acest procent nu cadrează cu filozofia 
incluziunii – printr-o simplă operaţiune 
contabilă companiile au „rezolvat” integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Angajarea persoanelor cu handicap nu trebuie 
să se facă prin măsuri coercitive, ci prin 
proiecte şi programe de conştientizare a 
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opiniei publice. 
Această măsură ar produce prejudicii mari 
firmelor private. 
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Art.74 alin.(3) lit.a) 
 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă egală cu salariul de bază minim brut pe 
ţară înmulţit cu locurile de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a se asigura fondurile pentru protecţia 
specială a persoanelor cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Angajarea persoanelor cu handicap nu trebuie 
să se facă prin măsuri coercitive, ci prin 
proiecte şi programe de conştientizare a 
opiniei publice. 
Această măsură ar produce prejudicii mari 
firmelor private. 
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Art.74 alin.(3) lit.b 
 
b) să achiziţioneze produse sau servicii de la 
unităţi protejate autorizate, pe bază de 
parteneriat, în sumă echivalentă cu suma 
datorată la bugetul de stat în condiţiile 
prevăzute la lit.a). 
 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu şi Corneliu 
Ciontu propun reformularea lit.b) după cum 
urmează: 
„b) să achiziţioneze produse sau servicii de la 
unităţi protejate autorizate, pe bază de 
parteneriat, în valoare egală cu salariul 
mediu brut pe ţară înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Este de neînţeles de ce, atunci când trebuie să 
asigure persoanei cu handicap resursele 
necesare egalizării şanselor se utilizează ca 
repere indicatori economici fragili, în timp ce, 
atunci când este necesar să se asigure 
persoanelor cu handicap drepturile, colectarea 
eventualelor resurse sunt raportate la cel mai 
mic indicator economic stabil. Practicată şi 
până acum, soluţia nu a adus suficiente resurse 
la buget pentru a fi utilizate în favoarea 
persoanelor cu handicap. Propunem ca 
indicatorul economic care trebuie luat în 
considerare să fie salariul mediu brut pe ţară, 
pentru următoarele considerente: 
1. sumele reprezentând 30% din salariul 

minim brut pe ţară sunt mult prea mici 
pentru angajatori care nu vor fi interesaţi 
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să angajeze persoane cu handicap, 
îngrădind astfel dreptul la muncă al 
acestora. 

2. fiind obligaţi să plătească sume 
echivalente cu salariu mediu brut pe ţară, 
angajatorii vor lua în calcul şi angajarea 
persoanelor cu handicap mai slab 
remunerate, dar păstrând resurse şi pentru 
adaptarea locurilor de muncă la 
necesităţile acestor persoane; 

3. diferenţa dintre cuantumul salariului 
minim brut pe ţară şi a celui mediu va crea 
noi venituri la buget care să fie utilizate 
atât pentru plata drepturilor şi facilităţilor 
persoanelor cu handicap cât şi pentru 
susţinerea cheltuielilor necesare adaptării 
locurilor de muncă pentru aceste persoane. 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Angajarea persoanelor cu handicap nu trebuie 
să se facă prin măsuri coercitive, ci prin 
proiecte şi programe de conştientizare a 
opiniei publice. 
Această măsură ar produce prejudicii mari 
firmelor private. 
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Art.77 alin.(2) lit.b) 
 
b) fără personalitate juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte 
structuri din cadrul operatorilor economici, 
instituţiilor publice sau din cadrul 
organizaţiilor neguvernamentale precum şi 
cele organizate de persoana cu handicap 
autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea lit.b) după cum urmează: 
„b) fără personalitate juridică, cu gestiune şi 
buget propriu, sub formă de secţii, ateliere 
sau alte structuri din cadrul operatorilor 
economici, instituţiilor publice sau din cadrul 
organizaţiilor neguvernamentale precum şi 
cele organizate de persoana cu handicap 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prin Legea nr.343 din 2004 s-a luat 
personalitatea juridica unitatilor protejate, 
consiliile judetene, respectiv locale nu acorda 
atentie functionarii acestora, asa incat 
achizitiile dobandite anterior, constand in 
animale, mijloace fizice si altele, se pierd, iar 
persoanele cu handicap nu pot sa isi 
desfasoare activitatea de productie din lipsa de 
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activităţi economice independente.  
 

autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare 
activităţi economice independente.” 
 

materiale. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Gestiunea proprie include şi buget propriu. 
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Art.78 alin.(1) 
 
Art.78. - (1) Unităţile protejate autorizate 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) scutire de plata taxelor de autorizare la 
înfiinţare şi de reautorizare; 
b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu 
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut 
prin scutire să fie reinvestit pentru 
restructurare sau pentru achiziţionarea de 
echipamente tehnologice, maşini, utilaje, 
instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor 
de muncă protejate, în condiţiile Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
c) alte drepturi şi facilităţi ce pot fi acordate de 
autorităţi publice locale din fondurile proprii 
ale acestora. 
 

 
D-l deputat Dumitru Bentu propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.78. – (1) Unităţile protejate autorizate 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) scutire de plată a impozitului pe profit, cu 
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut 
prin scutire să fie reinvestit pentru 
restructurare sau pentru achiziţionarea de 
echipamente tehnologice, maşini, utilaje, 
instalaţii de lucru şi/sau amenajarea specială a 
locurilor de muncă protejate, special 
organizate, potrivit prevederilor legale.  
b) scutire de plată a taxelor vamale şi 
T.V.A. pentru importurile de materii 
prime, materiale, semifabricate, utilaje şi 
părţi componente necesare procesului de 
producţie, inclusiv a produselor necesare 
protecţiei specifice individuale sau colective 
a persoanelor cu handicap; este interzisă 
înstrăinarea sau vânzarea acestor produse 
care au beneficiat de scutire,  timp de 5 ani, 
cu excepţia vânzării lor către alte unităţi 
protejate, sub sancţiunea achitării de către 
cumpărător a taxelor vamale şi a T.V.A., a 
importului, recalculate la data tranzacţiei.  
c) dreptul angajatorului „unitate protejată” 
de a deduce din suma totală datorată de 
către unitate la buget pentru plata 
impozitului pe salariu a câte unui salariu 
minim pe economie pentru fiecare persoană 

a) Argumente pentru susţinere: 
Lit.a – drept deja câştigat prin Legea 
nr.519/2002. 
Lit.b – această prevedere este valabilă numai 
pentru importuri potenţiale din afara spaţiului 
UE şi este un drept deja câştigat. 
Lit.c – în state din vestul Europei, după ce 
UP-urile s-au restructurat, retehnologizat şi 
eficientizat, au redus mult subvenţia de un 
salariu minim pe economie. 
Lit.f – şi până în 1989 unităţile special 
organizate pentru persoanele invalide – în 
prezent persoane cu handicap, erau scutite de 
la plata ICM (oarecum similar cu TVA). 
 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Facilitatile fiscale prevăzute în proiect sunt 
cele din Codul Fiscal al României, care este 
lege organică. 
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cu handicap încadrat  efectiv într-un loc de 
muncă protejat sau, primirea de la F.A.M. 
a câte unui salariu minim brut pe economie 
pentru fiecare persoană cu handicap 
protejată conform prevederilor legale; 
d)  T.V.A. de 1%  pentru produsele sau 
serviciile realizate în Unităţile Protejate 
autorizate.   
e) scutirea de la plata către orice sursă 
pentru finanţarea protecţiei  persoanelor cu 
handicap. 
f) scutire de plată a taxelor de autorizare 
sau de reautorizare, precum şi a altor taxe 
speciale, inclusiv taxa pe radio şi TV dacă 
nu au astfel de aparate.  
g) alte drepturi acordate de autorităţile 
administraţiei publice locale finanţate din 
fonduri proprii.” 
 

ă
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Art.78 alin.(3) 
 
(3) Anual sau ori de câte ori este nevoie, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap poate solicita Ministerului 
Finanţelor Publice efectuarea de controale 
asupra modului în care unităţile protejate 
autorizate au folosit sumele rezultate din 
drepturile de care au beneficiat.
 

 
D-l deputat Dumitru Bentu propune 
reformularea alin.(3) după cum urmează: 
„(3) La începutul fiecărui an calendaristic, 
unităţile protejate au obligaţia să prezinte 
agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei 
de muncă o informare care va cuprinde 
datele necesare pentru a dovedi respectarea 
dispoziţiilor legale referitoare la 
funcţionarea unităţii protejate şi măsurile 
întreprinse pentru realizarea adaptărilor şi 
înlesnirilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor persoanelor cu handicap.” 
 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prevederi similare se practică cu succes în 
multe state europene. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
UP-urile sunt autorizate de ANPH care 
monitorizeaza respectarea caracteristicilor de 
UP. 
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D-l deputat Dumitru Bentu propune 
introducerea, după alin.(3) al art.78, a trei 
alineate noi, alin.(31), (32) şi (33), cu următorul 
cuprins: 
„(31) Realitatea datelor din informare va fi 
certificată de către organizaţia non-
guvernamentală a persoanelor cu handicap 
care a sprijinit înfiinţarea sau funcţionarea 
respectivei unităţi protejate.   
(32) Cel puţin anual sau de câte ori este 
nevoie, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei  împreună cu Ministerul 
Finanţelor Publice, prin reprezentanţi 
desemnaţi şi împreună cu organizaţia non-
guvernamentală a persoanelor cu handicap 
care a sprijinit şi monitorizat realizarea 
protecţiei speciale a persoanelor cu 
handicap încadrate în muncă, vor realiza o 
analiză complexă asupra modului în care 
fiecare unitate protejată în parte a folosit 
sumele rezultate din drepturile de care a 
beneficiat şi vor propune luarea măsurilor 
legale. 
(33) Unităţile protejate care nu sunt 
monitorizate de nici o organizaţie 
neguvernamentală vor fi controlate, contra 
cost,  de către AJOFM şi/sau ANOFM în 
colaborare cu ANPH, conform normelor ce 
se vor stabili şi se vor aproba prin hotărâre 
a Guvernului.”  
 
 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prevederi similare se practică cu succes în 
multe state europene. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Circuitul documentelor devine birocratic. 
ANPH autorizeaza UP-urile si poate face 
analiza la nivel national. 
Rolul organizatiei neguvernamentale este de a 
propune noi tipuri de servicii, in baza 
experientei acumulate. 
Se creeaza un sistem gratuit de dependenta 
care poate impiedica dezvoltarea UP-urilor. 
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D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, după lit.g) a alin.(1) al art.79, a 
unui text nou, ca lit.h), cu următorul cuprins: 
„h) pensionare anticipată, conform 
legislaţiei în domeniu.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a fi menţionate toate drepturile de care 
beneficiază persoanele cu handicap în legea 
cadru cu acest obiect. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Text superfluu. 
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Art.81 alin.(3) 
 
(3) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza 
cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap sunt aprobate prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii şi al secretarului de stat al 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, în cazul copiilor, 
respectiv al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, în cazul 
adulţilor. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(3) după cum urmează: 
„(3) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza 
cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap sunt aprobate prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o serioasă precizare a dizabilităţii 
privind încadrarea în grad de handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Este foarte dificil de elaborat o hotărâre 
aprobată de Guvern care să cuprindă criteriile 
de încadrara în grad de handicap pentru copii 
şi cele pentru adulţi, având în vedere 
complexitatea şi diferenţele care există între 
aceste criterii, precum şi componenţa diferită a 
grupurilor de lucru responsabile pentru 
elaborare. 
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Art.83. -  (1) Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, denumită în 
continuare comisia de evaluare, are 
următoarele atribuţii principale: 
a) stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, 
după caz, orientarea profesională a adultului 
cu handicap, capacitatea de muncă; 
b) stabileşte  măsurile de protecţie a adultului 
cu handicap, în condiţiile legii; 
c) reevaluează periodic sau la sesizarea 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

 
Comisia pentru sănătate şi familie propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„Art.83. - (1)  Comisia de evaluare are 
următoarea componenţă: 
a) un preşedinte, numit prin hotărâre a 
consiliului judeţean, respectiv a consiliului 
local al sectoarelor municipiului Bucureşti, 
din rândul medicilor de expertiză medicală 
şi recuperare a capacităţii de muncă sau 
din rândul medicilor primari, angajat,  fără 
a fi funcţionar public;  

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Este necesară reglementarea componenţei 
comisiilor de evaluare. 
Alin.(3) iniţial s-a reformulat ca alin.(1) şi 
alin.(1) iniţial s-a reformulat ca alin.(2) pentru 
o mai bună structurare a textului. 
Membrii comisiei de evaluare trebuie să 
beneficieze de o indemnizaţie reglementată 
prin prezenta lege. 
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protecţia copilului judeţene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
încadrarea în grad de handicap, orientarea 
profesională, precum şi celelalte măsuri de 
protecţie a adulţilor cu handicap; 
d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie 
stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acesteia s-au 
modificat; 
e) soluţionează cererile privind eliberarea 
atestatului de asistent personal profesionist; 
f) informează adultul cu handicap sau 
reprezentantul legal al acestuia cu privire la 
măsurile de protecţie stabilite; 
g) promovează drepturile persoanelor cu 
handicap în toate activităţile pe care le 
întreprinde. 
(2) Comisia de evaluare îndeplineşte orice alte 
atribuţii prevăzute de lege. 
(3) Organizarea şi metodologia de funcţionare 
a comisiei de evaluare se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

b) 2 membri, medici în specialitate 
medicală: oftalmologie, ORL, interne, 
ortopedie, psihiatrie, raportat la subcomisia 
de specialitate; 
c) un medic specialist, medic de familie; 
d) un asistent social. 
(2) Comisia de evaluare îndeplineşte orice alte 
atribuţii prevăzute de lege. 
(3) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv 
preşedintele, beneficiază de o indemnizaţie 
lunară, în funcţie de numărul de şedinţe, de 
până la 25% din indemnizaţia preşedintelui 
consiliului judeţean, respectiv al primarului 
de sector al municipiului Bucureşti.” 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Atât componenţa cât şi modul de retribuire vor 
fi reglementate prin hotărâre a Guvernului. 
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Art.83 alin.(1), preambul 
 
Art.83. -  (1) Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, denumită în 
continuare comisia de evaluare, are 
următoarele atribuţii principale: 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.83. -  (1) Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, denumită în 
continuare comisia de evaluare, se înfiinţează 
prin hotărâre a Guvernului şi are 
următoarele atribuţii principale:” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru determinarea cu precizie a actului 
juridic de înfiinţare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Comisia de evaluare este organ de specialitate 
în subordinea consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local de sector şi se înfiinţează prin 
hotărâre a acestora. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
introducerea, la alin.(1) al art.83, a patru texte 
noi, ca lit.h), i), j) şi k), cu următorul cuprins: 
„h) propune meserii pentru persoane cu 
handicap, cu consultarea Agenţiei 
Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă; 
i) soluţionează contestaţii; 
j) efectuează control; 
k) elaborează şi coordonează politici în 
domeniul de evaluare.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Ca necesitate pentru meserii conform 
cerintelor pietii si a restandului functional al 
persoanei cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Comisia poate avea rol in orientarea 
profesionala a persoanei cu handicap, pe baza 
abilitatilor individuale ale persoanei. 
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Art.83 alin.(3) 
 
(3) Organizarea şi metodologia de funcţionare 
a comisiei de evaluare se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(3) după cum urmează: 
“(3) Organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiilor de evaluare judeţene, 
comisiilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi a comisiei 
superioare de evaluare se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru o formulare mai acoperitoare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Text inutil.  
Comisia superioară de evaluare este în 
structura ANPH, funcţionarea şi organizarea 
acesteia fiind reglementate prin O.G. 
nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale a 
Persoanelor cu Handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.239/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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__ 

 
D-nii deputaţi Adrian Miuţescu şi Andrei 
Gerea propun introducerea, la art.83, a unui 
text nou, ca alin.(4), cu următorul cuprins: 
„(4) Comisia de evaluare se va consulta cu 
specialiştii şi cu organizaţiile 
neguvernamentale pe tip de handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Consultarea cu specialiştii şi cu organizaţiile 
neguvernamentale pe tip de handicap va 
conduce la o evaluare mai corectă a 
persoanelor cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
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În componenţa comisiilor de evaluare este 
prevăzută prezenţa reprezentanţilor ONG-
urilor reprezentative, care menţin legătura cu 
acestea. 
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Art.84. – În vederea exercitării în mod 
corespunzător a atribuţiilor ce revin comisiei 
de evaluare, se înfiinţează serviciul de 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap, în cadrul direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
 

 
D-nii deputaţi Valer Dorneanu, Emilian 
Frâncu şi Corneliu Ciontu propun 
reformularea art.84 după cum urmează: 
„Art.84. - În vederea exercitării în mod 
corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, comisia 
de evaluare se va consulta cu specialiştii şi 
organizaţiile neguvernamentale pe tip de 
handicap.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Considerăm că varianta propusă de iniţiatorul 
proiectului de lege nu face decât să mai 
înfiinţeze o structură birocratică inutilă şi, prin 
aceasta, să împiedice stabilirea facilă a 
drepturilor persoanelor cu handicap. Suntem 
de părere că, atât prin capitolul de sancţiuni 
din cuprinsul proiectului de lege cât şi prin 
celelalte dispoziţii din legislaţia generală se 
poate exercita un control suficient asupra 
modului în care Comisia de Evaluare lucrează. 
Propunerea noastră vine, în schimb, în 
sprijinul unei adevărate exercitări a atribuţiilor 
Comisiei, ţinând seama de experienţa şi 
cunoştinţele pe care, atât specialiştii cât şi 
organizaţiile neguvernamentale le pot pune la 
dispoziţia acesteia. Încercăm, prin aceasta, să 
corectăm şi greşeala care se face şi în prezent 
prin eliminarea din componenţa Comisiilor a 
medicilor specialişti pe tip de handicap şi, în 
mod similar, a reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale ale persoanelor cu 
handicap. Este evident o mare eroare ca toate 
categoriile de persoane cu handicap să fie 
reprezentate de o singură persoană, care 
reprezintă, de fapt, numai tipul de handicap al 
categoriei respective, neavând cunoştineţele 
necesare reprezentării tuturor tipurilor de 
handicap. O asemenea reprezentare este pur 
formală şi nu aduce absolut nici o 

 
Camera 

Deputaţilor 

 169 



0 1 2 3 4 
îmbunătăţire modului de evaluare a 
persoanelor care se prezintă la Comisie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
În prezent există puţine organizaţii 
specializate pe tip de handicap.  
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__ 
 

 
D-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian Sârbu 
propun introducerea, la art.84, a unui text nou, 
ca alin.(2), cu următorul cuprins: 
„(2) Din componenţa serviciului de 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap fac parte cel puţin un secretar şi 
un informatician, angajaţi ai Direcţiei 
generale  de asistenta sociala si protectia 
copilului.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a asigura specialiştii necesari bunei 
funcţionări a serviciului. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Modul de organizare şi funcţionare a 
serviciului de evaluare complexă pentru 
persoane adulte se va reglementa ulterior prin 
hotărâre a Guvernului, prin armonizare cu 
modul de organizare şi funcţionare a 
serviciului de evaluare complexă pentru copii. 
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Art.85 alin.(2) 
 
(2) Pentru elaborarea programului individual 
de reabilitare şi integrare socială, comisia de 
evaluare se va consulta obligatoriu cu 
persoana cu handicap sau reprezentantul legal 
al acesteia, precum şi cu specialişti din diferite 
domenii, după caz. 
 

 
D-l deputat Mircea Ifrim propune 
reformularea alin.(2) după cum urmează: 
„(2) Pentru elaborarea programului individual 
de reabilitare şi integrare socială, comisia de 
evaluare se va consulta obligatoriu cu 
persoana cu handicap sau reprezentantul legal 
al acesteia, cu organizaţiile 
neguvernamentale cu activitate în domeniul 
protecţiei persoanelor cu handicap care 
desfăşoară proiecte proprii la nivel local, 
precum şi cu specialişti din diferite domenii, 
după caz.” 
 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru ca programul individual de reabilitare 
şi integrare socială să poată avea eficienţa 
maximă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Indeplinirea programului individual este 
responsabilitatea persoanei/familiei. 
Persoana/familia poate apela la organizatia 
neguvernamentala pentru informatii sau 
pentru furnizarea de servicii. 
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D-nii deputaţi Mircea Ifrim şi Marian Sârbu 
propun introducerea, după art.86, a unui text 
nou ca art.861, cu următorul cuprins: 
„Art.861. - (1) Prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu 
Handicap se înfiinţează şi funcţionează 
Comisia superioară de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, denumită 
în continuare comisia superioară. 
(2) Comisia superioară funcţionează în 
subordinea ANPH şi are următoarea 
componenţă:  
a) un preşedinte, medic de expertiza 
medicala  si recuperare a capacitatii  de 
munca, angajat,  fără a fi funcţionar 
public;  
b) un membru, medic oftalmolog 
c) un membru, medic psihiatru,  
d) doi membri, asistenti sociali 
e) un membru, consilier juridic. 
(3) Comisia superioară are ca atribuţii 
principale: 
a) emite norme metodologice privind 
aplicarea uniformă a criteriilor de 
încadrare în grad de handicap ; 
b) soluţionează contestaţiile privind 
deciziile comisiilor de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap; 
c) organizează şi asigură întâlniri de lucru 
cu preşedinţii comisiilor de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap. 
(4) Membrii comisiei superioare, inclusiv 
presedintele,  sunt numiti prin ordin al 
preşedintelui ANPH şi beneficiază de o  
indemnizatie lunara, care nu poate fi mai 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Din textul proiectului de lege este 
omisăComisia superioara de evaluare – organ  
pentru rezolvarea  contestaţiilor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Comisia superioară de evaluare este în 
structura ANPH, funcţionarea şi organizarea 
acesteia fiind reglementate prin O.G. 
nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale a 
Persoanelor cu Handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.239/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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mică de 25% din indemnizatia 
presedintelui ANPH. 
(5) Lucrările de secretariat ale comisiei 
superioare sunt asigurate de un secretariat 
format din cel puţin doi informaticieni şi 
două secretare.” 
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Art.88 alin.(1) lit.g 
 
g) reprezentanţi ai organismelor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, precum şi ai 
altor organisme de drept public sau privat din 
domeniu, cu statut de membri nepermanenţi, 
în funcţie de problemele ce urmează a fi 
soluţionate. 
 

 
D-nii deputaţi Titu Gheorghiof, Petru Andea, 
Mircea Puşcă, Alecsandru Ştiucă, Mircea 
Ifrim, Marius Iriza, Filonaş Chiş şi Iuliu Nosa 
propun reformularea lit.g) după cum urmează: 
„g) reprezentanţi ai asociaţiilor naţionale pe 
tip de handicap, membri ai Consiliului 
Naţional al Dizabilităţii din România, 
reprezentanţi ai organismelor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, precum şi  ai 
altor organisme de drept public sau privat din 
domeniu, cu statut de membri nepermanenţi, 
în funcţie de problemele ce urmează a fi 
soluţionate.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Consiliului Naţional al Dizabilităţii din 
România este persoană juridică din luna mai 
2004, are ca membri fondatori 7 organizaţii 
naţionale pe tipuri de handicap, experţi în 
domeniul lor de activitate, pe problematica 
specifică. De aceea, când se soluţionează 
probleme specifice considerăm că este 
necesară prezenţa experţilor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Nu exista asociatii cu caracter national pentru 
multe tipuri de handicap – surdocecitate, 
Landon Down, distrofie musculara, etc. 
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D-l deputat Dumitru Bentu propune 
introducerea, după lit.g) a alin.(1) al art.88, un 
text nou, ca lit.h), cu următorul cuprins: 
„h) un reprezentant al ONG - urilor şi al 
unităţilor care se ocupă şi de facilitarea 
încadrării în muncă a persoanelor cu 
handicap;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a se pune accent pe necesitatea trecerii 
de la protecţia pasivă la protecţia activă în 
conformitate cu Strategia Naţională pentru 
protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap în perioada 2006-
2013. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Text inutil, întrucât prezenţa unui reprezentant 
al ONG-urilor este prevăzută la lit.g). 
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Art.92, alin.(1) 
 
Art.92. - (1) Produsele şi serviciile realizate de 
centrele pentru persoanele cu handicap aflate 
în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap pot fi valorificate 
către persoane fizice şi juridice. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea alin.(1) după cum urmează: 
„Art.92. - (1) Produsele şi serviciile realizate 
de centrele pentru persoanele cu handicap 
aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap pot fi 
valorificate către persoane fizice şi juridice, 
precum şi instituţii publice.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru asigurarea pieţii produselor realizate de 
persoana cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Institutia publica este persoana juridica. 
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D-nii deputaţi Emilian Frâncu şi Constantin 
Amarie propun introducerea, după lit.f) a 
alin.(2) al art.93, a unui text nou, ca lit.g), cu 
următorul cuprins: 
„g) instruirea pentru realizarea de 
proiecte.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
În scopul integrării şi incluziunii sociale a 
acestora. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Text inutil. Se regăseşte în cuprinsul lit.e). 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
114 

 
Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din 
România, Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Asociaţia Naţională 
a Surzilor din România, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România pot 
primi, în condiţiile legii, subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
exclusiv în completarea veniturilor proprii. 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi d-l 
deputat Constantin Amarie propun 
reformularea art.95 după cum urmează: 
„Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din 
România, Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Asociaţia Naţională 
a Surzilor din România, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România, precum 
si alte organizatii neguvernamentale din 
domeniul protectiei persoanelor cu 
handicap pot primi, în condiţiile legii, 
subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap şi subventii de la bugetele locale, 
exclusiv în completarea veniturilor proprii.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
In forma initiala sunt nominalizate strict 5 
persoane juridice, ONG-uri cu acelasi statut cu 
al multor ONG-uri sociale din Romania si nu 
dorim sa se promoveze discriminarea. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Asociaţiile şi fundaţiile se înfiinţează în 
vederea desfăşurării unor activităţi de interes 
general, sursele de venituri fiind cele 
reglementate prin O.G. nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.246/2005. 
În plus, prin Legea nr.573/2004 privind codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prevede: contribuabilii pot 
dispune asupra destinaţiei unei sume 
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 reprezentând 1% din impozitul pe venitul 

anual datorat pentru sponsorizarea entităţilor 
non-profit care funcţionează în condiţiile O.G. 
nr.26/2000. 
Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează unităţi 
de asistenţă socială primesc subvenţii alocate 
de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998. 
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Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din 
România, Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Asociaţia Naţională 
a Surzilor din România, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România pot 
primi, în condiţiile legii, subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
exclusiv în completarea veniturilor proprii. 
 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean, Doina Dreţcanu şi d-l deputat 
Gheorghe Firczak propun reformularea 
textului după cum urmează: 
“Art. 95.- Consiliul National al Dizabilitatii 
din Romania, precum si organizatii 
neguvernamentale din domeniul protectiei 
persoanelor cu handicap pot primi in 
conditiile legii: subventii de la bugetul de 
stat prin bugetul Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv în 
completarea veniturilor proprii cât şi 
subvenţii de la bugetele locale.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
In forma initiala sunt nominalizate strict 5 
persoane juridice, ONG-uri cu acelaşi statut cu 
al multor ONG-uri sociale din Romania si nu 
dorim sa se promoveze discriminarea. 
Nominalizarea acestora va da de inteles ca 
ANPH-ul numai pe aceste ONG-uri le 
recunoste. Ele se regasesc cu reprezentantii 
Consiliului National al Dizabilitatii – Romania 
si devine de prisos mentinerea in textul de 
lege a celor 4  ONG-uri. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Asociaţiile şi fundaţiile se înfiinţează în 
vederea desfăşurării unor activităţi de interes 
general, sursele de venituri fiind cele 
reglementate prin O.G. nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.246/2005. 
În plus, prin Legea nr.573/2004 privind codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prevede: contribuabilii pot 
dispune asupra destinaţiei unei sume 
reprezentând 1% din impozitul pe venitul 
anual datorat pentru sponsorizarea entităţilor 
non-profit care funcţionează în condiţiile O.G. 
nr.26/2000. 
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Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează unităţi 
de asistenţă socială primesc subvenţii alocate 
de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998. 
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Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din 
România, Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Asociaţia Naţională 
a Surzilor din România, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România pot 
primi, în condiţiile legii, subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
exclusiv în completarea veniturilor proprii. 
 

 
D-l deputat Mircea Ifrim propune 
reformularea art.95 după cum urmează: 
„Art. 95.- Consiliul National al Dizabilitatilor 
din Romania, precum si Organizatiile 
neguvernamentale din domeniul protectiei 
persoanelor cu handicap pot primi in 
conditiile legii, subventii de la bugetul de 
stat prin bugetul ANPH, exclusive în 
completarea veniturilor proprii cât şi 
subvenţii de la bugetele locale.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
In forma initiala sunt nominalizate strict 5 
persoane juridice, ONG-uri cu acelasi statut cu 
al multor ONG-uri sociale din Romania si nu 
dorim sa se promoveze discriminarea. 
Nominalizarea acestora va da de înţeles ca 
ANPH-ul numai pe acestea le recunoaşte. 
Ele se regăsesc cu reprezentanţii Consiliului 
Naţional al Dizabilităţii şi devine de prisos 
menţinerea în textul de lege a celor 4 ONG-
uri. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Asociaţiile şi fundaţiile se înfiinţează în 
vederea desfăşurării unor activităţi de interes 
general, sursele de venituri fiind cele 
reglementate prin O.G. nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.246/2005. 
În plus, prin Legea nr.573/2004 privind codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prevede: contribuabilii pot 
dispune asupra destinaţiei unei sume 
reprezentând 1% din impozitul pe venitul 
anual datorat pentru sponsorizarea entităţilor 
non-profit care funcţionează în condiţiile O.G. 
nr.26/2000. 
Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează unităţi 
de asistenţă socială primesc subvenţii alocate 
de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998. 
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__ 

 
D-l deputat Dumitru Bentu propune 
introducerea, după art.96, a unui articol nou, 
art.961, cu următorul cuprins: 
„Art.961. – (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se constituie Fondul Special 
pentru Accesibilizarea la Muncă a 
persoanelor cu handicap (F.A.M.), din 
următoarele surse: 
a) sumele datorate de persoanele juridice 
conform art.5. alin.(1) lit.c); 
b) penalitãţi şi majorãri datorate, potrivit 
legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor 
la F.A.M.; 
c)  donaţii ale persoanelor fizice şi juridice 
din ţară şi din străinătate, în condţiile legii, 
cu respectarea destinaţiilor stabilite de 
donatori; 
d) subvenţii de la bugetul de stat pentru 
completarea fondului în situaţia în care 
sursele prevăzute la lit.a), b) şi c)  nu sunt 
acoperitoare. 
e) guvernarea acestui fond se va face de 
către o comisie paritară formată din 
reprezentanţi ai A.N.P.H., M.F.P., 
A.N.O.F.M. şi ai organizaţiilor non-
guvernamentale care monitorizează unităţi 
protejate. 
f) unităţile din sistemul cooperaţiei 
meşteşugăreşti care funcţionează ca unităţi 
protejate autorizate,  au acces la toate 
fondurile comunitare sau de altă natură, 
rambursabile sau nerambursabile, în 
aceleaşi condiţii ca şi întreprinderile mici şi 
mijlocii. 
g) pentru această activitate actele 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Atât la nivel central dar, în special la nivel 
local este absolut necesar să se cunoască şi să 
se rezolve problemele legate de încadrarea în 
muncă a persoanelor cu handicap în beneficiul 
atât al statului(organele locale), cât şi al 
persoanelor cu handicap care mai au un restant 
lucrativ şi doresc să se integreze în muncă iar 
cheltuirea fondurilor trebuie făcută sub un 
control al societăţii civile, fiind vorba de bani 
publici.  
 
b) Argumente pentru respingere: 
Facilitatile din proiectul de lege sunt cele 
prevazute in Codul Fiscal. 
Se creaza diferente nejustificate intre mediul 
de lucru obisnuit si cel protejat si o atitudine 
care se poate intoarce impotriva persoanelor 
cu handicap 
In Uniunea Europeana nu exista modele unice 
de UP, fiecare tara a incurajat incadrarea in 
munca in forme proprii 
In prezent, numarul persoanelor cu handicap 
angajate este mic, exista reticente in angajare 
si nu exista un numar de persoane cu handicap 
pregatite care sa acopere cererea pe piata 
muncii 
Crearea unui nou fond poate atrage 
nemultumiri fata de persoanele cu handicap. 
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normative pe baza cărora s-au constituit 
unităţile protejate din sistemul cooperaţiei 
meşteşugăreşti sunt considerate echivalente 
cu actele normative pe baza cărora s-au 
constituit întreprinderile mici şi mijlocii.” 
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Art.97 alin.(1) lit.b) 
 
b) nerespectarea dispoziţiilor art.61 alin.(6) se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) 
la 1000 lei (RON) şi ridicarea mijlocului de 
transport de pe locul de parcare respectiv; 
 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
reformularea lit.b) după cum urmează: 
„b) nerespectarea dispoziţiilor art.61 alin.(6) 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport 
de pe locul de parcare respectiv;” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a avea efect real este nevoie de o 
sancţiune care să oblige. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Alin.(6) al art.61 a fost preluat în reformularea 
art.97. Nu se justifică majorarea amenzii. 
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Art.97 alin.(4) 
 
(4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se 
fac venit la bugetul de stat. 
 

 
D-nii deputaţi Petru Andea, Mircea Valer 
Puşcă şi Alecsandru Ştiucă propun 
reformularea alin.(4) după cum urmează: 
“(4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor 
se fac venit la bugetul local.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Este o măsură în concordanţă cu principiul 
descentralizării. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat corespunzătoare soluţia din 
proiectul de lege. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
120 

 
Art.99 – Prevederile art. 54 alin. (4) şi (5) 
şi ale art.39 alin. (1) intră în vigoare la 1 
ianuarie 2007. 
 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
eliminarea art.99. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
De la intrarea in vigoare a legii si până la 
data de 01.01.2007 are loc suspendarea 
drepturilor câştigate prin această lege, ceea 
ce va crea nemulţumiri în masă în prag de 
aderare europeană. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Drepturile respective se vor acorda in 
cuantumul prevazut de O.U.G. 
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nr.102/1999, nu se pune problema 
suspendarii lor. 
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__ 

 
D-l deputat Constantin Amarie propune 
înlocuirea, în tot cuprinsul legii, a 
sintagmelor „persoană cu handicap” sau 
„persoană cu dizabilitate” cu sintagma 
„persoană cu nevoi speciale”, adaptată 
textelor respective. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru concordanţă cu terminologia din 
legislaţia internaţională în domeniu. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Terminologia nu corespunde Constitutiei 
Romaniei si nici documentelor europene. 
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__ 

 
D-l deputat Mircea Puşcă propune 
reformularea şi restructurarea legii. 
 
(amendamentele sunt redate în anexa la 
prezentul raport ) 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
__ 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Adoptarea acestor amendamente ar schimba 
filozofia, structura şi conţinutul legii. 
Amendamentele au fost respinse în bloc, în 
proporţie de 98% (au fost acceptate 7 
amendamente).  
Amendamentele propuse preiau, în cea mai 
mare parte, prevederi deja existente în alte legi. 
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 Comisiile au propus aprobarea proiectului în forma propusă în prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 
 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

  Stelian DUŢU     Prof.univ.dr. Mircea IFRIM 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 
Expert Monica Rallu CURTA 
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Anexă 
Amendamente respinse 

 
 
Nr.crt

 
                   Art.iniţial 

 
        Amendament 
 

 
          Motivaţie 

1. Titlul :  Lege  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

 

Titlul : Lege  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. Toţi 
putem  avea un handicap raportându-ne unii 
la alţii, dar nu toţi avem o dizabilitate. 
 

 dizabilitati 

2. CAPITOLUL  I: Dispoziţii  generale, definiţii şi 
principii  

 
Art.1.Prezenta lege reglementează drepturile persoanelor 
cu handicap, acordate în scopul integrării şi incluziunii 

sociale a acestora. 
 

CAPITOLUL  I:  
Dispoziţii  generale, definiţii şi principii  
 

Art.1.Prezenta lege reglementează drepturile si 
obligatiile dizabilitati persoanelor cu , acordate în 
scopul int i incluziunii sociale a acestora egrării ş
prin: 
 

 

 
 
 
S-a introdus termenul « «obligatiile » 
deoarece intr-o societate o persoana trebuie 
sa aiba atat drepturi cat si obligatii .  
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
La art.1 s-au introdus lit. a)- g) pentru  
motivarea  scopului si obiectivelor pe care 
prezenta lege le urmareste. 
 
 

 
 
 
 

 

a) structurarea sistemului social conform 
legislaţiei UE,  care să răspundă nevoii de 
integrare socială, adecvat diversităţii sociale 
româneşti, bazat pe politici şi strategii clare 
privind persoana cu dizabilităţi;  

b) definirea clară şi cuprinzătoare a 
dizabilităţii, conform prevederilor 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;  

c) interzicerea discriminării directe şi indirecte 
prin orice mijloace, interzicerea hărţuirii şi 
a victimizării persoanelor cu dizabilităţi;   

d) crearea adaptărilor rezonabile pentru 
persoanele cu dizabilităţi, pentru ca fiecare 
persoană, indiferent de dizabilitate şi vârstă 
să devină parte integrantă a societăţii; 

e) asigurarea că persoanele cu dizabilităţi care 
sunt discriminate, hărţuite, victimizate sau 
nu beneficiază  de drepturile şi facilităţile 
prevăzute în prezenta lege au dreptul de a 
reclama în cadrul sistemului juridic 
naţional; 

 
 

 

 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 f) aplicarea principiului  tratamentului egal. 
Conform acestui curriculum, orice persoană 
cu dizabilităţi beneficiază de prevederile 
Directivei Generale Cadru 2000/43 şi  a 
Directivei Generale Cadru 2000/78 asupra 
tratamentului egal;  

g)     respectarea principiului de bază al acestui 
curriculum social care  nu vizează gradul 
dizabilităţii, ci măsura în care persoana cu 
dizabilităţi devine membru egal al societăţii 
cu drepturi şi obligaţii. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Art.2.  (1) Persoanele cu handicap, în sensul prezentei 
legi, sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 
deficienţelor lor, le împiedică total sau le limitează accesul 
cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de 
protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale. 
(2) De  dispoziţiile prezentei legi beneficiază 
copiii şi adulţii cu handicap cu domiciliul sau reşedinţa pe 
teritoriul României. 
 
 
Art.3.  Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap au la baza urmätoarele principii: 

a) respectarea drepturilor si libertàtilor 
fundamentale ale persoanelor cu handicap; 

b) prevenirea si combaterea discriminärii; 
c) egalizarea sanselor; 
d) egalitatea de tratament in ceea cc priveste 

Incadrarea In muncà si  ocuparca fortei de muncà; 
e) solidaritatea socialã; 
f) responsabilizarea comunitatii 
g) subsidiaritatea; 
h) adaptarea societãtii Ia persoana cu handicap; 
i) interesul persoanei cu handicap; 
j) abordarea integratä; 
k)   parteneriatul; 
l)   libertatea optiunii si controlul sau decizia 

asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de 
care beneficiaza; 

m)abordarea centrata pe persoana in furnizarea de 
servicii ; 

n)protectie impotriva neglijarii si abuzului; 
o)alegerea alternativei celei mai putin restrictive in 

determinarea sprijinului si asistentei sociale. 
 
 

 

Art.2.  (1) Persoanele cu , îndizabilitati  intelesul 
prezentei legi, sunt acele p  carersoane e datorita 
unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale le 
lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal 
activităţi cotidiene.  
(2). De  di

toate persoanele cu dizabilităţi, 
indiferent de dizabilitate şi vârstă, care au 
cetatenia romana. 

 

dizabilitati

ale omului; 
b) nevoia de integrare si incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilitati, cu drepturi si 
obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii; 

c) prevenirea si combaterea 
directe si indirecte hartuirii si 

victimizarii
d) tratamentul egal pentru toti membrii 

societatii; 

spoziţiile prezentei legi 
beneficiază 

Art.3.Protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu  au la baza urmätoarele 
principii: 

a) respectarea drepturilor si libertàtilor 
fundamentale 

 

discriminärii , 
; 

e) solidaritatea socialã; 
f) subsidiaritatea; 
g) libertatea optiunii deciziei si 

controlului persoanei cu dizabilitati asupra 
propriei vieti ;  

 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap si s-a 
redefinit persoana cu dizabilitati. 
 
S-a inlocuit expresia  «copiii şi adulţii cu 
handicap »  cu expresia “toate persoanele cu 
dizabilităţi, indiferent de dizabilitate şi vârstă, 
care au cetatenie romana”. 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
La art.3 lit.a) s-a inlocuit expresia 
«respectarea drepturilor si libertàtilor 
fundamentale ale persoanelor cu handicap » 
cu expresia «respectarea drepturilor si 
libertàtilor fundamentale ale omului » 
evitandu-se astfel orice discriminare;  
La art.3 s-a introdus un nou principiu :  
«nevoia de integrare si incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilitati cu drepturi si 
obligatii egale ca toti ceilalti membri ai 
societatii ». 
S-a eliminat din vechiul art.3 continutul 
literelor  c), d), f), h), i), j), k), m), n), o) 
considerand ca  sunt elemente distincte si nu 
principii. In concluzie s-a facut o 
renumerotate   corespunzatorare a principiilor. 
Pentru o mai buna claritate a exprimarii la 
art.3 lit.c) s-a introdus expresia « discriminarii 
directe si indirecte, hartuirii si victimizarii ». 
Pentru o exprimare mai concisa la art.3 lit.d) 
expresia « egalitatea de tratament in ceea cc 
priveste incadrarea in muncà si  ocuparca 
fortei de muncà » a fost inlocuita cu expresia 
« tratamentului egal » 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
Art.4. Autorităţile publice, furnizorii de servicii 
sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum şi 
persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea 
prezentei legi au obligaţia să promoveze, să respecte şi să 
garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în 
concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, 
adoptată la Strasbourg la 13 mai 1996, ratificată prin Legea 
nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi 
internaţionale în materie la care România este parte. 
 
 
 
Art.5 — In înţelesul prezentei legi, termenii si expresiile 
folosite au urmàtoarele semnificatii: 

1. Acces neangradit al persoanei cu handicap - 
acces fara limitari sau restrictii la mediul fizic, 
informational si cornunicational; 

2. Accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari 
de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului 
informational si comunicational conform nevoilor 
persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a 
drepturilor si de indeplinire a obligatii1or persoanelor cu 
handicap in societate; 

3. Adaptare — procesul de transformare a 
mediului fizic si informational, a produselor sau sistemelor, 
pentru a le face disponibile si persoanelor cu handicap; 

4. Adaptare rezonabilä la locul de munca — 
totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita 
exercitarea dreptului la muncà a persoanei cu handicap; 
presupune modificarea programului de lucru, achizitionare 
de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte 
mäsuri asemenea; 

5. Angajare asistatã - optiunea de angajare care 
faciliteaza munca In locuri de muncä obisnuite de pe piata 
competitivà a muncii si care presupune oferirea de sprijin in 
cautarea locului de muncä si la locul de muncà, transport, 
tehnologii ajutätoare, instruire, specializare; 

6. Asistent personal al persoanei cu handicap 
grav-  persoana care supravegheaza, acorda asistenta si 
ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza 
planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv 
a planului individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap. 
 

 
Art.4. Autorităţile publice, furnizorii de servicii 
sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum şi 
persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea 
prezentei legi au obligaţia să promoveze, să respecte şi 
să garanteze drepturile persoanei cu i, stabilite 
în concordanţă cu prevederile Cartei s ciale europene 
revizuite, adoptată la Strasbourg la 13 mai 1996, 
ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte 
acte interne şi internaţionale în materie la care România 
este parte. 
 
Art.5. In înţelesul prezentei legi, termenii si expresiile 
folosite au urmàtoarele semnificatii: 

1.Acces neangradit al persoanei cu 
i- acces fara limitari sau restrictii la mediul 

fizic, informational si cornunicational; 
2.Accesibilitate - ansamblul de masuri si 

lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a 
mediului informational si comunicational conform 
nevoilor persoanelor cu , factor esential de 
exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatii1or 
persoanelor cu  in societate; 

4.Adaptare — procesul de transformare a 
mediului fizic si informational, a produselor sau 
sistemelor, pentru a le face disponibile si persoanelor cu

 ; 
daptare rezonabilä la locul de munca — 

totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a 
facilita exercitarea dreptului la muncà a 
persoane cu

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap.  
 
La art.5 alin.4 pentru o exprimare mai clara 
vechiul text s-a structurat si modificat astfel : 
« Adaptare rezonabilä la locul de munca — 
totalitatea modificarilor facute de angajator 
pentru a facilita exercitarea dreptului la 
muncà a oricarei persoane cu dizabilitati »  
 
La art.5 se introduce alin.3 complet nou. 
 
 
 
 
 
 
 
La art.5 se introduce alin.6 complet nou. 
In concluzie aliniatele s-au renumeraotat 
corespunzator. 
La art.5 se introduce alin.7 complet nou 
In concluzie aliniatele s-au renumeraotat 
corespunzator. 

 4

dizabilitat
o

dizabilitat

dizabilitati

dizabilitati
3.Activităţi cotidiene- activităţile desfăşurate 

de persoanele valide în mod curent şi care implică 
mobilitate, deplasare, dexteritate manuală, coordonare 
fizică, continenţă, abilitatea de a ridica, căra şi mişca 
obiecte, vorbire, auz, văz, memorie, concentrare, 
învăţare, înţelegere, abilitatea de a recunoaşte pericolele 
fizice  instantanee şi generale. 

 
dizabilitati
             5.A

oricarei 
 dizabilitati.  

              6.Afecţiune mentală- afecţiunea care conduce 
la perturbarea capacităţii de concentrare, de învăţare şi 
de înţelegere. 

7.Afecţiune fizică-  afecţiunea care produce 
perturbări în ceea ce priveşte dexteritatea manuală, 
mobilitatea şi coordonarea 
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7. Asistent personal profesionist — persoana 

fizica atestata care asigura la domiciliul său ingrijirea si 
protectia adultului cu handicap grav sau accentuat aflat In 
conditiile precizate de lege; 

8. Asistentà vie — include asistenta animalä, ca 
de exemplu câinele ghid; 

9. Atelier protejat -  spatiu adaptat nevoilor 
persoanelor cu handicap, unde acestea desfasoara activitati 
de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate 
functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre 
rezidentiale; 

10. Buget personal complementar - stabileşte 
limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in 
functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de 
abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu 
impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul 
electric; 

11. Cài si mijloace de acces - elemente prin care se 
asigurã accesul in clädirile publice si care asigurà 
posibilitatea deplasãrii persoanelor cu handicap in interiorul 
clädirii; 

12. Cerinte educative speciale — necesitatile 
educationale suplimentare, complementare obiectivelor 
generale ale educatiei adaptate particularitätilor individuale 
si celor caracteristice unei anumite deficiente sau 
tulburari/dificultãti de invàtare, precum si o asistenta 
complexa de tip medical, social etc; 

13. Clädiri de utilitate publică- clädirile apartinând 
institutiilor publice si private care ofera populatiei servicii 
de diferite tipuri, cum ar fi: servicii de sánatate şi 
recuperare, de educatie, culturale, economice, bancare, 
religioase, postale, hoteliere etc; 
               14. Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap — organ de specialitate farã personalitate juridica 
in subordinea consiliului judetean, respectiv, a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti ale cãrui 
atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege 

15. Contractare — procedura de 
finantare/cofinantare de cãtre autoritätile administratici 
publice locale a serviciilor sociale publice realizate de 
furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile 
legii; 
 

 - 

personal al persoanei cu  
 grave-  persoana care supravegheaza, 

asistenta si ingrijire copilului sau adultului 
cu  pe baza planului de 

ul cu , respectiv 
a planului individual de servi  adulte 
cu . 

stent personal profesionist —
persoana fizică atestată care asigură la domiciliul 
său îngrijirea protecţia

.Asistentà vie — include asistenta 
animalä, ca de exemplu câinele ghid; 

.Atelier protejat -  spatiu adaptat 
nevoilor persoanelor cu , unde acestea 
desfasoara activitati de ezvoltare si 
perfectionare a abilitatilor; poate functiona in 
locatii din comunitate, in centre de zi, in centre 
rezidentiale; 

. Buget personal complementar - 
stabileşte limitele cheltuielilor personale din cursul 
unei luni pentru plata 

, a abonamentului
; 

ente 
prin care se asigurã accesul in clädirile publice si 
care asigurà posibilitatea deplasãrii persoanelor cu

  in interiorul clädirii; 

 
La art.5 se introduce alin.8 complet nou. 
In concluzie aliniatele s-au renumeraotat 
corespunzator 
La art.5 se introduce alin.9 complet nou. 
In concluzie aliniatele s-au renumeraotat 
corespunzator 
La art.5 se introduce alin.10 complet nou. 
In concluzie aliniatele s-au renumeraotat 
corespunzator 
La art. 5 alin.11 pentru o  definire mai clara  
s-a inlocuit expresia «Angajare asistatã - 
optiunea de angajare care faciliteaza munca in 
locuri de muncä obisnuite de pe piata 
competitivà a muncii si care presupune 
oferirea de sprijin in cautarea locului de 
muncä si la locul de muncà, transport, 
tehnologii ajutätoare, instruire, 
specializare » cu expresia « Angajare asistatã 
- angajarea persoanei cu dizabilităţi împreună 
cu o persoană de sprijin, aceasta din urmă 
având rolul de-a ajuta persoana  cu dizabilităţi 
să-şi desfăşoare la locul de muncă activitatea 
zilnică ». 
La art.5 alin 13 pentru o  mai buna precizare 
s-a completat definitia astfel  « Asistent 
personal profesionist —persoana fizică 
atestată care asigură la domiciliul său 
îngrijirea şi protecţia persoanei cu dizabilităţi 
grave sau accentuate care nu dipune de spaţiu 
de locuit si  care realizează sau nu realizează 
venituri » 
 
 
Alin.16 de la art.5 s-a reformulat si s-a 
eliminat Expresia « in functie de gradul de 
handicap » deoarece se producea o 
discriminare.  
 
 
 

             
            8.Afecţiune  senzorială- afecţiunea care 
perturbă vorbirea, auzul şi vederea. 
            9.Afecţiune substanţială-  daca 
posibilitatea unei persoane de a realiza una sau 
mai multe activităţi cotidiene este afectată în mod 
esenţial. 

10.Afecţiune  de lungă durată- dacă persistă 
cel puţin 12 luni. 

11.Angajare asistatã angajarea persoanei 
cu dizabilităţi împreună cu o persoană de sprijin, 
aceasta din urmă având rolul de-a ajuta persoana  
cu dizabilităţi să-şi desfăşoare la locul de muncă 
activitatea zilnică. 

12.Asistent 
dizabilitati
acorda 

dizabilitate grava,
recuperare pentru copil dizabilitati

cii al persoanei
dizabilitati

             13.Asi

 şi  persoanei cu dizabilităţi 
grave sau accentuate care nu dipune de spaţiu de 
locuit si  care realizează sau nu realizează 
venituri. 

14

15
dizabilitati
 formare, d

16

taxei radio, taxei TV, 
internet  telefonic cu impulsuri 
incluse,  taxe curent electric si gaze naturale

17. Cài si mijloace de acces - elem

 
dizabilitati

    



 
16. Dizabilitate — termen generic pentru 

afectàri/deficiente, limitàri de activitate si restrictii de 
participare definite conform clasificãrii internationale a 
functionärii, dizabilitätii si sanätatii, adoptatä si aprobatä de 
Organizatia Mondialã a Sänatãtii, si care releva aspectul 
negativ al interactiunii individ — context; 

 

 
.Cerinte educative speciale — 

necesitatile educationale suplimentare, 
complementare obiectivelor generale ale educatiei 
adaptate particularitätilor individuale si celor 
caracteristice unei anumite deficiente sau 
tulburari/dificultãti de invàtare, precum si o 
asistenta complexa de tip medical social 

Clädiri de utilitate publică- clädirile 
publice si private care ofera 

populatiei  tipuri de servicii 
isie de evaluare a persoanelor  cu 

 — organ de specialitate farã 
personalitate juridica in subordinea consiliului 
judetean, respectiv, a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti ale cãrui 
atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege 

Contractare — procedura de 
finant finantare de cãtre autoritätile 
administratici publice locale a serviciilor sociale 
publice realizate de furnizorii privati de servicii 
sociale, acreditati in conditiile legii; 
              .Dizabilitate —

 
La art.5 alin 18 s-a scos cuvantul etc.pentru  a 
exclude varii interpretari. 
 
 
 
 
 
La art.5 alin.19 s-a scos enumerarea tipurilor 
de servicii intrucat nu erau atotcuprinzatoare,   
putand da  nastere la interpretari 
 
La art.5 alin.20 s-a scos termenul « adulte » 
intrucat acesta este restrictiv 
 
 
 
 
 
 
 
La art.5 alin.22 s-a redefinit dizabilitatea 
printr-o definitie completa, clara si mult mai 
cuprinzatoare explicitand fiecare termen 
conform prevederilor  Organizatiei Mondiale 
a Sänatãtii pentru a evita orice  interpretare si 
confuzie.   
S-a impus o definitie completa si complexa 
intrucat definitia dizabilitatii este fundamentul 
acestei legi si toate masurile de protectie 
privind integrarea si incluziunea sociala a 
acestei categorii de persoane se bazeaza pe ea. 

18

si 
19.

apartinând institutiilor 
 diferite

20. Com
dizabilitati

21.
are/co

22  afecţiunea fizică şi/sau 
mentală, senzorială care are un efect substanţial şi 
de lungă durată asupra abilităţilor unei persoane 
de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene. 
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.Egalizarea sanselor — procesul 
feritele structuri sociale si de mediu, 

infrastructura, serviciile, activitatile informative 
sau documentare devin disponibile  persoanelor 
cu ; 

 
             

 
La art. 5 se introduce alin. 23 si alin.24 
complet nou. In concluzie aliniatele au fost 
renumerotate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru intelesul corect al sintagmei egalizarea 
sanselor la art.5 alin.25 expresia «devin 
disponibile fiecaruia, inclusiv persoanelor cu 
handicap » a fost inlocuita cu expresia  
«devin disponibile  persoanelor cu 

 ».  

 
La art. 5 se introduce alin. 26 complet nou. In 
concluzie aliniatele au fost renumerotate 

                  23.Discriminare directă - orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă 
bazată pe dizabilitatea persoanei, care are ca 
scop sau efect restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale ori a drepturilor 
recunoscute de lege. Constituie discriminare 
directă şi tratamentul mai puţin favorabil decât 
este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o 
situaţie comparabilă.   
 
                    24.Discriminare indirectă - utilizarea 
unei prevederi, a unui criteriu, sau a unei practici 
aparent neutre care ar crea persoanelor cu o 
anumită dizabilitate un dezavantaj comparativ cu 
alte persoane, dacă prevederea, criteriul sau 
practica respectivă nu este justificată obiectiv de 
un scop legitim şi dacă mijloacele utilizate pentru 
atingerea acelui scop nu sunt adecvate şi necesare. 
 
                   25
prin care di

 si 
dizabilitati

            

26. Hărţuire - comportamentul nedorit 
care are ca scop sau efect violarea demnităţii 
persoanei cu dizabilităţi şi crearea unui mediu 
intimidator, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator 

 

si 
dizabilitati
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17. Egalizarea sanselor — procesul prin care diferitele 
structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitatile 
informative sau documentare devin disponibile fiecaruia, inclusiv 
persoanelor cu handicap; 

18. Incluziune socialã - setul de mãsuri si actiuni 
multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei 
de muncà, locuirii, educatiei, sànàtatii, informarii si comunicarii, 
mobilitatii, securitätii, justitiei si culturii, destinate combaterii 
excluziunii sociale; 

19. Indemnizatie lunarà — prestatie socialä lunara care 
reprezinta sume de bani acordate persoanelor cu handicap de 
naturà a facilita egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti 
autonome si favorizarea incluziunii lor sociale; 

20. Integrare socialà -  procesul de interactiune dintre 
individ sau grup si mediul social, prin intermediul cãruia se 
realizeaza un echilibru functional al pärtilor; 

21. Insotitor — persoanä care acompaniazà persoana cu 
handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile preväzute de 
lege; 

22. Loc de muncă protejat - spatiu aferent activitatii 
persanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel 
putin locul de muncã, echipamentul, toaleta si cãile de acces; 

23. Manager de caz — membru al echipei 
pluridisciplinare care coordoneazä, monitorizeazä si evalueazä 
indeplinirea planului individual de servicii precum si masurile 
luate in legãtura cu adultul cu handicap; 

24. Plan individual de servicii - fixeazã obiective pe 
termen scurt si mediu precizând modalitàtile de interventie si 
sprijin pentru adultii cu handicap prim care se realizeazà 
activitãtile si serviciiie precizate in programul individual de 
reabilitare si integrare socialã; 

25. Program individual de reabilitare si integrare 
socială- documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap in care sunt precizate activitàtile si serviciile de 
care adultul cu handicap are nevoie in procesul de integrare 
sociala; 

26. Reprezentant legal — pàrintele sau persoana 
desemnatã potrivit legii sä exercite drepturile si sa indeplineasca 
obligatiile fata de persoana cu handicap; 

27. Sanse egale -  rezultatul procesului de egalizare a 
sanselor, prin care diferitele structuri ale societàtii si mediului sunt 
accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap; 

28. Tehnologie asistivă si de acces — tehnologia care 
asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la 
mediul fizic, informational si comunicational; 

 

           Incluziune socialã - setul de mãsuri si actiuni  
des baterii excluziunii sociale; 

. Indemnizatie lunarà — prestatie socialä 
lunara care reprezinta sume de bani acordate 
persoanelor cu  de naturà a facilita egalizarea 
de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea 
incluziunii lor sociale; 

. Integrare socialà -  procesul de 
interactiune dintre individ  si mediul social. 

 Insotitor — persoanä care acompaniazà 
sau  cu 

. Loc de muncă protejat - spatiu 
cu  care include cel putin 

locul de muncã, echipamentul, grupul social si cãile de 
acces 

embru al echipei 
pluridisciplinare care coordoneazä, monitorizeazä si 
evalueazä indeplinirea planului individual de servicii 
precum si masurile luate in legãtura cu adultul cu 

; 
. Plan individual de servicii - fixeazã si 

urmareste indeplinirea obiectivelor pe termen scurt si 
mediu precizând  modalitàtile de realizare a 
programul individual de  reabilitare, 
integrare si  socialã 

 individual de reabilitare, 
integrare si  socială - documentul elaborat de 
comisi oanelor cu 

 in care s
cu 

are nevoie in procesul 
reabilitare/integrare si   sociala; 

35.

 
 
 
S-a redefinit  art.5 alin.27 intrucat restul 
textului este inutil.    
 
 
 
 
 
Pentru o mai  concisa  sintetizare s-a redefinit 
art.5 alin 29.  
La art.5 alin 30 pentru o definire completa s-a 
scos expresia « beneficiaza de drepturi in 
conditiile preväzute de lege » completandu-se 
cu expresia  «

in
completa a textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 5 alin 36 s-a introdus definitia 
reconversiei profesionale pentru ca aceasta 
lipsea. 
 
 

27.
tinate com

28

dizabilitati

29

30.
acorda diferite servicii la solicitarea persoanei

dizabilitati. 
31 adaptat 

nevoilor  persoanei dizabilitati

unde persoana cu dizabilităţi angajată îşi 
desfăşoară activitatea zilnică; 

32.Manager de caz — m

dizabilitati
33

datele si
recuperare/

incluziune a persoanei cu dizbilitati, 
indiferent de  dizabilitate si varsta.   

34. Program
incluziune

a de evaluare a pers dizabilitati, 
indiferent de  dizabilitate si varsta unt precizate 
activitàtile si serviciile de care persoana dizabilitati 

de recuperare, 
incluziune

Parteneriat - alăturarea a două sau mai 
multe părţi pentru realizarea în comun  a unui scop 

36.Reconversie profesionala- schimbarea 
profesiei determinată de schimbări socio-economice, 
aptitudini vocaţionale respectiv potenţialul real al 
personei cu dizabilităţi 
 

acorda diferite servicii la 
solicitarea persoanei cu dizabilitati. ».  
S-a redefinit art.5 al .31 pentru redarea 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 

29. Unitate protejată autorizatá — operatorul 
economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in 
cadrul cäruia cel putin 50% din numàrul total de angajati cu 
contract individual de munca sunt persoane cu handicap; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.6 — Persoanele cu handicap beneficiazà de drepturi la: 
a) ocrotirea sänãtätii; 
b) educatie si formare profesionala; 
c) ocupare si adaptarea locului de muncà, orientare si 
reconversie profesionala; 
d) asistenta socialá, respectiv servicii sociale si 
prestatii sociale; 
e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal 
ambiant, transport, acces la mediu fizic, informational si 
comunicational; 
f) petrecerea timputui liber, acces la cultura, sport, 
turism; 
g) asistenta juridica; 
 h) facilitati fiscale; 
 i) examinare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile. 
 
 
Art.7 - (1) Promovarea si respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap revin in principal familiei sau 
reprezentantului legal al persoanei cu handicap, autoritatilor 
administratiei publice locale unde isi  are domiciliul sau 
resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv 
complementar, autoritãtilor administratiei publice centrale 
si societatii civile. 
 

. Reprezentant legal — pàrintele sau 
persoana desemnatã potrivit legii sä exercite 
drepturile ; 

ă si de acces — 
tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al 
persoanelor cu   la mediul fizic, 
informational si com l; 

 Unitate protejată autorizatá — 

   
Drepturile persoanelor cu dizabilitati 
Art.6 — Persoanele cu i beneficiazà de 
drepturi la: 

) educatie si formare profesionala; 
 ocupare si adaptarea locului de muncà, 
entare si reconversie profesionala; 

asistenta socialá, respectiv servicii sociale 
 sociala; 

locuinta, amenajarea mediului de viata 
personal ambiant, transport, acces la mediu fizic, 
informational si comunicational; 

petrecerea timputui liber, acces la cultura, 
ort, turism; 
 asistenta juridica; 
 facilitati fiscale; 
   examinare la domiciliu a persoanelor 

nedeplasabile. 
Art.7 - (1) Promovarea si respectarea drepturilor 
persoanelor cu  revin in principal 
fam al persoanei cu 

, autoritatilor administratiei publice  

Pentru o mai buna exprimare si intelegere a 
textului art.5 alin 37 s-a inlocuit expresia «sä 
exercite drepturile si sa indeplineasca 
obligatiile fata de persoana cu handicap » cu 
expresia « sä exercite drepturile 

impus redefinirea 
termenului de sanse egale intrucat vechea 
definire nu era potrivit

Art.5 alin.40 s-a reformulat pentru un spor de 
rigoare normativa.  
La art. 5 se introduce alin.41  complet nou. In 
concluzie aliniatele au fost renumerotate 
 
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap.  
  
Art.6 a fost reformulat, introducandu-se :   
interventie prenatala a familiilor cu risc  si 
diagnosticare,  evaluare şi revizuire
In consecinta intregul art. a fost renumeraotat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S-a inlocuit sintagma handicap cu 
dizabilitate deoarece considerăm că accentul 
trebuie să cadă pe dizabilitate şi nu pe 
handicap.  
  
 

37

si obligatiile persoanei cu dizabilitati
38. Sanse egale -  posibilitati egale de 

integrare si incluziune sociala ;  
39. Tehnologie asistiv

dizabilitati
unicationa

40.
unitatea comercială înfiinţată de orice persoană 
fizică sau juridică, de drept public sau privat, în 
cadrul căreia cel puţin 30% din numărul total de 
angajaţi cu contract individual de muncă sunt 
persoane cu dizabilităţi; 
              41.Victimizare- pedepsirea, concedierea 
sau supunerea la un tratament ostil a persoanei cu 
dizabilităţi, ca urmare a invocării unei 
discriminări.  
CAPITOLUL II

dizabilitat

a)          interventie prenatala a familiilor cu risc ; 
b)          diagnosticare,  evaluare şi revizuire 
c) ocrotirea sänãtätii; 
d
e)
ori
f) 
si protectie
g) 

h) 
sp
i)
 j)
 k)

dizabilitati
iliei sau reprezentantului legal 

dizabilitati
 

si obligatiile 
persoanei cu dizabilitati ». 
La art.5 alin 38 s-a 

a. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 (2) In baza principiului egalizärii sanselor autoritatile 

publice competente au obligatia sã asigure resursele financiare 
necesare si sã ia màsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap 
sa aibà acces nemijlocit si neingrädit la servicii. 

 

 

Art.8 — (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 

si celelalte autoritãti publice centrale si locale au obligatia sä 

asigure, potrivit prezentei legi, conditiile necesare pentru 

integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap. 

(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 

Handicap asigurà monitorizarea si controlul respectării drepturilor 

persoanelor cu handicap. 
(3) In vederea realizarii prevederilor prevăzute la 

alin. (2), Autoritatea Nationalä pentru Persoanele cu Handicap 
poate incheia parteneriate cu organizatii neguvemamentale ale 
persoanelor cu handicap, care reprezintã interesele acestora sau 
care desfàsoarä activitati in domeniul promovării si aparării 
drepturilor omului. 
Sectiunea 1 
Sănatate  si recuperare 
Art.9 — (1) Pentru protectia sãnatătii fizice si mentale a 
persoanelor cu handicap, autoritatile publice au ob1igatia sã ia 
urmätoarele mäsuri specifice: 

a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale 
familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de 
dezvoltare regionala, judeteanä sau localä, precum si in 
programele guvernamentale de ocrotire a sänatatii; 

b) sà creeze conditii de disponibilitate, respectiv de 
transport, infrastructurã, retele de comunicare, a serviciilor 
medicale si socio-medicale; 

c) sa inflinteze si sä sustinä centre de reabilitare, 
specializate pe tipuri de handicap; 

d) sä creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei 
asistive si de acces; 

e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei 
handicapului; 

f) sä sprijine accesul la tratamentul balnear si de 
recuperare; 
 

locale unde isi  are domiciliul sau resedinta persoana cu 
 si, in subsidiar, respectiv complementar, 

administratiei publice centrale si societatii 
civile. 

(2) In baza principiului 
 autoritatile publice com
igure resursele financiare necesare 

Art.8 — (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 
Handicap si celelalte autoritãti publice centrale si locale 
au obligatia sä asigure, potrivit prezentei legi, conditiile 
necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a 
persoanelor cu  

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 
Handicap asigurà monitorizarea si controlul respectării 
drepturilor persoanelor cu 
(3) ăzute la 
alin. (2), Autoritatea Nationalä pentru Persoanele cu 
Handicap  parteneriate cu organizatii 

cu , care 
reprezintã interesele acestora sa àsoarä 
activitati in domeniul promovării si aparării drepturilor 
omului. 
Sectiunea 1 
Sănatate  si recuperare 
Art.9. (1) 

 

Alin.(2) de la art.7 s-a reformulat fiind 
deficitar sub aspectul exprimarii normative. 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
 
 
 
 
 
 
La art.8 alin.(3) pentru rigoarea exprimarii s-a 
inlocuit conditionalul cu forma prezenta a 
verbului a putea.  
 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
S-a inversat ordinea vechiului art.9 cu art. 10 
iar noul art.9 s-a redefinit. 
 

dizabilitati
autoritãtilor 

tratamentului egal si 
nondiscriminarii petente au 
obligatia sã as
recuperarii/reabilitarii, integrarii si incluziunii sociale  a 
persoanelor cu dizabilitati, indiferent de dizabilitate si 
varsta. 
 

dizabilitati. 
(2) 

dizabilitati. 
In vederea realizarii prevederilor prev

incheie
neguvemamentale ale persoanelor dizabilitati

u care desf

Persoanele cu dizabilităţi care nu realizează 
venituri din muncă, pensie sau alte surse legale,  aflate 
în îngrijirea familiei, în instituţiile de asistenţă socială 
cât şi în alte unităţi, beneficiază de asigurare de 
sănătate, fără plata contribuţiei.  
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) precum si orice alte 
persoane cu dizabilităţi au dreptul, conform prezentei 
legi, la un pachet de servicii de bază care cuprinde 
servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii, 
medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi 
alte servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii şi 
care se suportă din fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, în condiţiile contractului – cadru. 
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11. 
 

g) să includa si sa recunoascä sportul ca mijioc de 
recuperare, dezvoltãnd programe specifice. 

(2) Persoanele cu handicap, familiile şi 
reprezentantii legali au dreptul la toate informatiile 
referitoare la diagnosticul medical şi de 
recuperare/reabilitare, la serviciile şi programele 
disponibile, in toate stadille acestora. 

 
 

Art.10.- Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă 
medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
potrivit legii. 
 

 — (1) Pentru protectia sãnatătii fizice si 
e a persoanelor cu i, autoritatile 

publice au ob1igatia sã arele mäsuri 
specifice: 

a) sa includa nevoile persoanelor cu 
 si ale familiilor acestora in toate 
strategiile si programele de dezvoltare 

regionala, judeteanä sau localä, precum si in 
programele guvernamentale de ocrotire a sänatatii; 

b) sà creeze conditii de disponibilitate, 
respectiv de transport, infrastructurã, retele de 
comunicare, a serviciilor medicale si socio-
medicale; 

c) sa inflinteze si sä sustinä centre de 
 reabilitare, specializate pe tipuri de 

d) sä creeze conditii pentru asigurarea 
tehnologiei asistive si de acces; 

e) sa dezvolte programe de prevenire a 
aparitiei  ; 

sä sprijine accesul la tratamentul 
balnear si de recuperare; 

g) să includa si sa recunoascä sportul ca 
mijioc de recuperare, dezvoltãnd programe 
specifice. 

(2) Persoanele cu , familiile şi 
reprezentantii legali au drep informatiile 
referitoare la diagnosticul medical şi de 
recuperare/reabilitare, la serviciile şi programele 
disponibile, in toate stadille acestora. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.10.
mental dizabilitat

ia urmäto

dizabilitati
politicile, 

recuperare si
dizabilitati ; 

dizabilitatatii
f) 

dizabilitati
tul la toate 
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12. 

 
 
 
 
Art.ll.- (1) în vederea asigurării asistenţei de 
recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la: 
a) dispozitive    de   protezare   în    domeniul    ORL, 

dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive 
pentru incontinenţă urinară, proteze pentru 
membrul inferior, proteze pentru membrul 
superior, dispozitive de mers/deplasare, orteze, 
încălţăminte ortopedică, dispozitive  pentru handicap 
vizual,  implanturi  cardiace,  materiale igienico-
sanitare pentru persoanele cu incontinenţă urinară, 
conform Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate; 

b) servicii   gratuite   de   cazare   şi   masă  şi   pentru 
însoţitorul copilului cu handicap grav sau al adultului 
cu handicap grav în unităţile sanitare cu paturi, 
conform Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării  asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate; 

c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui 
an, pe baza programului individual de reabilitare şi 
integrare socială şi a recomandării medicului specialist. 

(2) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii 
documentaţiei de către persoana cu handicap sau de 
reprezentantul acesteia, casele de asigurări de sănătate au 
obligaţia să emită decizia sau aprobarea de compensare 
pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv 
medical acordat persoanelor cu handicap. 
(3) Contravaloarea preţului de referinţă pentru 

produsele prevăzute la alin.(l) lit.a) se suportă integral 
din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care 
asiguratul aparţine. 

(4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care 
se acordă adulţilor eu handicap se stabileşte 
proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari 
faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear 
gratuit, stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor 
sociale 
de stat. 

 

Art.ll.- (1) în vederea asigurării asistenţei de 
recuperare/reabilitare, persoanele cu i au  dizabilitat
dreptul la: 
a) dispozitive    de   protezare   în    domeniul  
ORL, dispozitive pentru protezare stomii, 
dispozitive pentru incontinenţă
urinară, proteze pentru membrul inferior, 
proteze pentru membrul superior, dispozitive de 
mers/deplasare, orteze, încălţăminte ortopedică, 
dispozitive  pentru  vizuala,  dizabilitate
implanturi  cardiace,  materiale
igienico-sanitare pentru persoanele cu 
incontinenţă urinară, suportate integral din 
fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi  gestionate de casele de asigurări de 
sănătate de care asiguratul aparţine; 
b) servicii   gratuite   de   cazare   şi   masă  şi  
pentru însoţitorul copilului cu  grave  dizabilitati
sau accentuate i cu dizabilitati  sau al adultulu
grave si accentuate 
în spital, sanatorii, şi staţiuni balneare la 
recomandarea medicului de familie, asigurată de la 
fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate; 
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul 
unui an, pe baza programului individual de 
reabilitare/recuperare şi integrare socială şi a 
recomandării  medicului medicului de familie sau a
specialist. 
(2) In termen de maximum 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei de către persoana cu 
dizabilitati legal  sau de reprezentantul  al 
acesteia, casele de asigurări de sănătate au aţia  oblig
să emită decizia sau aprobarea de pentru plata 
fiecare dispozitiv medical sau tip spozitiv de di
medical acordat persoanelor cu . dizabilitati
 
 

 

 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina alin.(3) intrucat  se regaseste in 
alin (1). 
Fiind discriminatoriu alin. (4) de la art.11 se 
elimina. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

Art.12-   (1) Persoana   care   are   în   îngrijire,  
supraveghere   şi întreţinere un copil cu handicap 
beneficiază de următoarele drepturi: 

a) concediu   plătit   pentru   creşterea   copilului   cu
handicapjpână la împlinirea de către acesta a vârstei 
de 3 ani; 

b) concedii medicale pentru îngrijirea copilului 
cu 
handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu 
sau la domiciliu, pentru afecţiuni intercurente, până 
la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani. 

(2) De  drepturile  prevăzute  la  alin.(l)  
beneficiază,  la cerere, unul dintre părinţi, persoanele 
care au adoptat sau tutorele,persoanele cărora li s-au 
încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament 
familial, dacă sunt asiguraţi pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. 
(3) Persoanele   prevăzute   la   alin.(2)   beneficiază   

de drepturile prevăzute la alin.(l) în situaţia în care nu 
au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal. 

(4) Sumele cuvenite drepturilor prevăzute la alin.(l) 
se suportă din bugetul de stat, respectiv din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
potrivit legii. 

 
Sectiunea a 2-a 
Educatie 
Art.13.- (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal 
la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în 
conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile 
educaţionale ale acestora. 

(2) Persoanelor   cu   handicap   li se   asigură  
educaţia permanentă şi formarea profesională de-a 
lungul întregii vieţi. 

(3) Persoana cu handicap sau,  după caz,  
familia sau reprezentantul legal constituie 
principalul factor de decizie în alegerea formei şi 
tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de 
învăţământ. 

 

Art.12-   (1) Persoana   care   are   în   îngrijire,  
supraveghere   şi întreţinere un copil cu 
dizabilitati beneficiază de următoarele drepturi: 
a)concediu   plătit   pentru   creşterea   copilului   
cu  până la împlinirea de către acesta a dizabilitati 
vârstei de 3 ani; 
b)concedii medicale pentru îngrijirea 
copilului cu  care necesită internare,   dizabilitati
tratament ambu  la domiciliu, pentru latoriu sau
afecţiuni intercurente, până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 18 ani. 
(2) De  drepturile  prevăzute  la  alin.(l)  
beneficiază,  la cerere, unul dintre părinţi, 
persoanele care au adoptat sau tutorele, 
persoanele cărora li s-au încredinţat copii spre 
creştere şi educare ori în plasament familial. 
(3) Persoanele   prevăzute   la   alin.(2)   
beneficiază   de drepturile prevăzute la alin.(l) în 
situaţia în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de 
asistent personal. 
(4) Sumele cuvenite drepturilor prevăzute la 
alin.(l) se suportă din bugetul de stat, respectiv 
din bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, potrivit legii. 
Secţiunea 2  
Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilitati 
Art. .- (1) Dreptul la asistenţă social ă 13 ă sub form
de servicii sociale se acordă la cerere, sau din 
oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se înregistrează la autoritatea 
administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana 
cu 

 actele doveditoare se depun spre 
înregistrare de persoana cu , familia 
sa, reprezentantul legal, asistentul personal,     
asistentul     personal     profesionist     sau  
organizaţia neguvernamentală al cărei membru 
este persoana cu  . 

dizabilitati 
(3) Cererea şi

dizabilitati

dizabilitati
4) In vederea asi iciilor sociale gurării serv
necesare persoanelor cu , autorităţile  dizabilitati
publice au obligaţia să toarele măsuri  ia urmă
speciale: 
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
Sectiunea I « Servicii sociale pentru persoanele 
cu handicap” de la vechiu  capitol III devine 
sectiunea 2 «Servicii sociale pentru persoanele 
cu  » de la actualul capitol II. 
 

l 

dizabilitati
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15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.14.- (1) Educaţia persoanelor cu handicap este 
parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, 
coordonat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 
(2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin: 
a) unităţi de învăţământ special; 
b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ 

de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale; 

c) grupe sau clase speciale compacte,  
integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă; 

d) servicii    educaţionale    prin    cadrele    
didactice itinerante/de sprijin; 

e) şcolarizare la domiciliu; 
f) educaţia la patul de spital pe durata spitalizării; 
g) alternative educaţionale. 
 

a)      să creeze condiţii de acces pentru toate tipurile 
de servicii   corespunzătoare   nevoilor   individuale   
ale   persoanelor   cu ; dizabilitati
b)  să iniţieze, să sus  dezvolte servicii ţină şi să
sociale centrate pe persoana cu  , în  dizabilitati
colaborare sau în parteneriat cu p juridice ersoane 
publice sau private; 

c) să asigure ponderea personalului de 
specialitate angajat în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu  în raport cu tipurile dizabilitati
de servicii sociale: ţi sociali,  asisten
psihologi, instructori de ergoterapie,    
kinetoterapeuţi,   pedagogi    de   recuperare,    
logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de 
sprijin, educatori specializaţi şi alţii; 

d) să implice în activităţile de îngrijire, 
reabilitare,  integrare si incluziune sociala a persoanei 
cu  familia acesteia; 
e)s e  instruiri în problematica 
specifică  a persoanei cu  a personalului 
care îşi desfăşoară activ ul de 
protecţie a persoanelor cu , inclusiv a 
asistenţilor personali şi a asisten ersonali 
profesionişti 

 

 dizabilitati 
ă  asigur

dizabilitati
itatea în sistem

dizabilitati
ţilor p

precum si alte tipuri de instruiri in 
domeniul dizabilitatii impuse de situatii particulare;
f)să dezvolte şi să sprijine programe de 
colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul 
dizabilitatii, în colaborare sau în parteneriat cu 
persoanele juridice publice sau private; 
g)să  înfiinţeze   şi   să   susţină   sistemul   bazat   pe 
managementul de caz în protecţia persoanei cu 
dizabilitatii
h)  să

; 
 încurajeze şi să susţină activităţile de voluntariat 

Art. - (1) Persoanele cu dizabilitati beneficiază de 14
serv i sociale acordate: ici
a) la domiciliu; 
b) în comunitate; 
c) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice 
sau private. 
(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu 

sunt proiectate şi adaptate conform 
viduale ale persoanei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art.27 alin.4 lit.e) s-a completat textul cu 
« precum si alte tipuri de instruiri in domeniul 
dizabilitatii impuse de situatii particulare” 
pentru o mai buna precizare

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
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dizabilitati 
nevoilor indi

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 

(3) Accesul în unităţile  de învăţământ al  
copiilor  cu dizabilităţi, inclusiv al celor cu handicap, 
precum şi al celor cu dificultăţi de adaptare şcolară  
se realizează  prin hotărâre a comisiei pentru 
protecţia copilului, care eliberează certificatul de  
orientare şcolară şi/sau profesională, pe baza 
raportului de evaluare complexă întocmit de 
serviciul  de evaluare complexă din cadrul 
direcţiilor generale  de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(4) Pentru formele de educaţie prevăzute la alin.(2) 
lit.d)-f), este suficientă recomandarea comisiei interne 
de evaluare continuă sau cererea părinţilor. 
(5) Unităţile de învăţământ special sunt formate din: 
şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în 
condiţiile legii. 
(6) Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă şi 
cazare în internatele şcolare. 
(7) Studenţii cu handicap grav şi accentuat 
beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor 
pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti. 
(8) Finanţarea prevederilor alin.(7)se asigură din 
bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private 

Art.l5.- Finanţarea învăţământului special şi special 
integrat se face din bugetele judeţelor, respectiv 
bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, unde funcţionează unitatea de învăţământ 
special, indiferent de domiciliul 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale. 
Art.16.- (1) În cadrul procesului de învăţământ, 
indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au 
dreptul la: 
a) servicii educaţionale de sprijin; 
b) dotarea cu echipament tehnic  adaptat tipului  şi 
gradului de handicap şi utilizarea acestuia; 
c) adaptarea mobilierului din sălile de curs; 
d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru 
elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere; 
e) utilizarea echipamentelor şi soft-urilor asistive în 
susţinerea examenelor de orice tip şi nivel. 
(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap au dreptul 
la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent 
de forma de învăţământ. 
(3) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(2) se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru 

 

 

 

 

 

 

 

Art.. - (1) Autorităţile administraţiei publice 15
locale au obliga  infiinta,ţia de a  organiza, administra şi 
finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu  
dizabilitati, în condiţiile prezentei legi. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale  
contracteaza servicii sociale către furnizori de 
servicii sociale de  drept privat acreditaţi, în 
situatia in care nu le infiinteaza. 
(3) Autorităţile publice locale finan
sociale prevăzute  la alin.(1)  si  (2). 
(4) Modalitatea de contractare va

ţează serviciile 

 fi stabilită prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
Art. (1) Serviciile sociale destinate 16- 
persoanel dizabilitatior adulte cu  se află în 
coordonarea Autorităţii Naţ ru Persoanele ionale pent

 15

Tineret. 
 

 

 

cu Handicap. 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 

 

Alin. 2 si alin. 3 din cadrul art.30 au fost 
reformulate vechiul text fiind deficitar sub 
aspectul exprimarii normative 

 

 

 

 

 

 

 (2) Furnizorii de servicii sociale sunt obligaţi să 
respecte standardele specifice de calitate pentru 
fiecare serviciu dezvoltat, în vederea creşterii calităţii 
vieţii persoanei cu dizabilităţi si sa se supuna 
controlului Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap 
(3) Prin calitatea vieţii se înţelege  totalitatea 
condiţiilor de viaţă ale unei persoane, legate în primul 
rând de familie şi comunitate, şcoală sau loc de 
muncă, sănătate şi bunăstare.  
(4) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap controlează şi monitorizează implementarea 
şi respectarea standardelor specifice de calitate. 
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 

Art.17.- In vederea asigurării accesului persoanelor cu 
handicap în unităţile şi instituţiile de învăţământ, 
autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: 
a) să   promoveze   accesul   la   educaţie   şi  
formare profesională a persoanelor cu handicap; 
b) să asigure şcolarizarea la domiciliu a 
persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata 
perioadei de şcolarizare obligatorie, precum şi 
pregătirea şcolară, indiferent de locul în care 
persoana cu handicap se află, inclusiv prin cadrele 
didactice de sprijin/itinerante; 
c) să asigure accesul la formele de educaţie 
permanentă, adaptându-le nevoilor educaţionale ale 
persoanelor cu handicap; 
d)  să sprijine cooperarea dintre unităţile de 
învăţământ special sau de masă cu familia şi 
comunitatea, în vederea asigurării unei oferte 
educaţionale care răspunde nevoilor individuale ale 
persoanelor cu handicap; 
e) să sprijine pregătirea cadrelor didactice în 
vederea adaptării practicilor educaţionale pentru elevii 
cu handicap din grupe sau clase de învăţământ obişnuit; 
f) să asigure posibilitatea practicării unui sport 
de către orice persoană cu handicap, precum şi 
pregătirea cadrelor didactice în vederea însuşirii de 
către aceştia a unor noţiuni medicale şi tehnice 
specifice; 
g)          să  asigure  servicii  educaţionale  de  sprijin  
pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora, prin 
specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale. 
Sectiunea a 3-a 
Locuinta 
Art.18.- (1) în vederea asigurării accesului persoanelor cu 
handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au 
obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de 
prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a 
locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori 
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia. 
(2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele 
drepturi: 

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de 
normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza 
contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin 
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrative ale acestuia; 

Sectiunea a 3-a 
Interventie prenatala 
Art.17. Familia care prezintă riscul de a da naştere 
unui copil cu dizabilităţi beneficiază de servicii 
privind intervenţia prenatală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18.(1) Intervenţia prenatală constă în evaluare 
clinică şi genetică (marker genetic şi test genetic), 
monitorizare, planning familial, consiliere 
psihologică, consiliere genetică. 

(2)  Costurile intervenţiei prenatale se suportă 
din bugetul statului, prin casele de asigurări de 
sănătate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Se introduce sectiunea 3 «Interventie 
prenatala »  absolut necesara prezentei legi. 
S -a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) stabilirea   chiriei,   în   condiţiile   legii,   pe   
baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele 
locative cu destinaţie de locuinţe, deţinute de stat 
sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia, 
la tariful minim prevăzut de lege. 
(3) Beneficiază de  prevederile  alin.(2)  şi  
familia sau reprezentantul legal pe perioada în care 
are în îngrijire un copil sau un adult cu handicap grav. 
(4) Beneficiază de prevederile alin. (2) lit.b) şi 
adultul cu handicap accentuat. 
Secţiunea a 4-a  
Cultură, sport, turism 
Art.19.- (1) Autorităţile competente ale administraţiei 
publice au obligaţia să faciliteze accesul 
persoanelor cu handicap la valorile culturii, la 
obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de 
petrecere a timpului liber. 
(2) în vederea asigurării accesului persoanelor cu 
handicap la cultură, sport şi turism, autorităţile 
administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 
a) să sprijine participarea persoanelor cu handicap şi 
a familiilor acestora la manifestări culturale, sportive, 
turistice; 
b) să organizeze,  în  colaborare  sau parteneriat  
cu persoane juridice, publice sau private, manifestări şi 
activităţi culturale, sportive, de petrecere a timpului 
liber; 
c) să asigure condiţii pentru practicarea sportului 
de către persoanele cu handicap; 
d) să sprijine activitatea organizaţiilor sportive  
ale persoanelor cu handicap. 
(3) Copiii cu handicap beneficiază de gratuitate la 
bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice 
şi sportive. 
(4) Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de 
intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi 
sportive în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi sau 
militari în termen. 
(5) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(3) şi 
(4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul  
Ministerului Culturii şi Cultelor, al Agenţiei Naţionale 
pentru Sport, din bugetele locale sau, după caz, din 
bugetul organizatorilor publici sau privaţi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.19 Pentru persoanele cu dizabilităţi mentale şi 
psihice care nu prezintă discernământ deciziile legate 
de prevederile art.18 se iau cu acordul 
reprezentantului legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 

 

 



21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

Sectiunea a -5-a 
Transport 
Art.20.- Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să ia următoarele măsuri specifice în 
vederea asigurării transportului în comun a 
persoanelor cu handicap: 
a)   să  achiziţioneze  mijloace   de  transport  în  
comun adaptate; 
b)să adapteze mijloacele de transport în comun aflate 
în circulaţie în  limitele tehnice posibile,  conform  
reglementărilor în vigoare; 
c) să realizeze,  în  colaborare  sau  în  parteneriat  
cu persoanele juridice publice sau private, 
programe de transport al
persoanelor cu handicap. 
 
 
 
Art.21.- (1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat 
beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 
(2)Beneficiază  de  prevederile   alin.(l)   şi  următoarele 
persoane: 
a)însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa 
acestora; 
b)însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa 
acestora; 
c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal 
accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale 
realizate de către  asistentul  social  din  cadrul  
compartimentului  specializat  al 
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap; 
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat. 
(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă 
pe întreg teritoriul ţării, fiind recunoscută de toate regiile de 
transport local. 
(4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(l)  şi  (2) 
se asigură din bugetele locale. 
(5) Modalitatea de acordare a gratuităţ ii  şi  
cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor 
locale 
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Sectiunea a 4-a 
Diagnosticare, evaluare şi revizuirea dizabilităţi 
Art.20 (1)Dizabilitatea se diagnostichează pe baza 
criteriilor medico – psiho – sociale aprobate de 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională  pentru 
Persoanele cu Handicap, conform prevederilor 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, având la bază 
definiţia dizabilităţii 
(2) Dificultăţile de învăţare şi bolile psihice sunt 
dizabilitati incadrate in categoria afectiunilor mentale.  
(3)Intră sub incidenţa prezentei legi şi afecţiunile 
progresive de tipul scleroză multiplă, distrofie 
musculară, HIV/SIDA din momentul diagnosticării.  
(4)Nu intră sub incidenţa prezentei legi afecţiuni 
precum dependenţa de alcool, nicotină sau orice altă 
substanţă care nu a fost prescrisă medical, rinitele 
alergice sezoniere, piromania, cleptomania, tendinţa 
de a abuza fizic inclusiv  sexual alte persoane, 
tulburările sexuale. 
 
 
Art.21.(1)Dizabilitatea poate prezenta următoarele 
forme:  medie, accentuată şi gravă.  
(2)Tipurile de dizabilitate sunt: fizica, mentala, 
senzoriala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnosticare, evaluare si revizuirea 
dizabiltatii ” de la actualul capitol II. 
S-a inlocuit sin

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se redenumeste  vechiul cap.VI “ Incadrarea 
in grad de handicap” si devine Sectiunea 4-
“

tagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
Vechiul art.82 se reformuleaza si devine 
actualul art.21 
S-a eliminat dizabilitatea usoara deoarece 
poate fi usor asimilata cu dizabilitatea medie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



23. Art.22.- (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază 
de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu 
tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru 
transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic. 
(2) Beneficiază   de   prevederile   art.(l)   şi   
următoarele persoane: 

d) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, 
numai în prezenţa acestora; 

e) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav. 

(3) Persoanele   cu  handicap   accentuat  
beneficiază   de gratuitatea transportului interurban, 
la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu 
navele pentru transport fluvial, în limita a 6 călătorii 
dus-întors pe an calendaristic. 
(4) Beneficiază de prevederile alin. (3) şi însoţitorii 
copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa 
acestora. 
(5) Persoanele    cu    afecţiuni    renale    care    
necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de 
domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban şi peste limita prevăzută, la alegere, 
cu tren clasa a Ii-a, cu autobuzele sau cu navele pentru 
transport fluvial, 
în funcţie de recomandarea centrului de dializă. 
(6) Beneficiază de prevederile alin.(5) şi asistenţii 
personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care 
necesită hemodializă. 
(7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. 
(l)-(6) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 (8) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Art.22 In contextul prezentei legi dizabilitatea este 
privită prin prisma drepturilor şi obligaţiilor persoanei 
cu dizabilităţi ca membru egal al comunităţii şi nu prin 
prisma carităţii, a serviciilor sociale şi medicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Secţiunea a 6-a 
 Asistenţă juridică 
 
Art.23.- (1) Persoanele   cu   handicap   beneficiază   
de   protecţie împotriva neglijării şi abuzului, indiferent 
de locul unde acestea se află. 
(2) In cazul în care persoana cu handicap, 
indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală 
sau parţială de a-şi administra bunurile personale, 
aceasta beneficiază de protecţie juridică sub forma 
curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică. 
(3) Odată cu preluarea tutelei, tutorele are 
obligaţia de a face un inventar al tuturor bunurilor 
mobile şi imobile ale persoanei cu handicap şi prezintă 
anual un raport de gestiune autorităţii tutelare din 
unitatea administrativ-teritorială în care persoana 
cu handicap are domiciliul sau reşedinţa. 
(4) In cazul în care persoana cu handicap nu are 
rude sau persoane care să accepte tutela, instanţa 
judecătorească va putea numi ca
tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, 
după caz, persoana juridică privată care asigură protecţia 
şi îngrijirea persoanei cu handicap. 

(5) Monitorizarea   respectării    obligaţiilor    
care    revin tutorelui persoanei cu handicap este 
asigurată de autoritatea tutelară din unitatea 
administrativ-teritorială în raza căreia îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 

(6) Părintele,  reprezentantul  legal,  tutorele,  
precum  şi organizaţia neguvernamentală al  cărui  
membru  este  persoana cu handicap o poate 
asista pe aceasta în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obţinerea de 
către persoanele cu handicap a drepturilor prevăzute de 
prezenta lege se face cu celeritate. 
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Art. 23. Incadrarea în una din formele de dizabilitate 
prevăzute la art.21 se face pe baza criteriilor medico – 
psiho – sociale aprobate de Ministerul Sănătăţii şi 
Autoritatea Naţională  pentru Persoanele cu Handicap, 
conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,  având la 
bază definiţia dizabilităţii. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
 



25. Sectiunea a 7-a  
Facilitati 
Art.24.- Persoanele cu handicap grav sau accentuat 
beneficiază de următoarele facilităţi fiscale: 
a)scutire de impozit pe veniturile din salarii; 
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren; 
c)  scutire   de   la   plata   taxei   asupra  
autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi 
mototriciclurilor, adaptate handicapului ; 
d)scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală 
a acestora; 
e)scutire de la plata taxei hoteliere 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
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Art.24. La nivel de oraşe şi municipii se înfiinţează 
comisii independente de diagnosticare, evaluare şi 
revizuire a dizabilităţii. 
  



26. Art.25- (1) Persoanele adulte eu handicap grav şi 
accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se 
suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru 
achiziţionarea unui singur mijloc de transport şi pentru 
adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale 
de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor 
creditului. 
(2) Beneficiază de prevederile  alin.(l)  şi  
familia  sau persoana care are în îngrijire copii cu 

handicap grav sau accentuat. 
 
 

Art..25(1) Comisia de diagnosticare, evaluare şi revizuire a 
dizabilităţii este un organ de specialitate fără personalitate 
juridică, cu secretariat propriu si funcţionează sub 
autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului.    
(2) Comisia de Diagnosticare, evaluare şi revizuire a 
persoanelor cu dizabilităţi are următoarele atribuţii 
principale: 

a)stabileşte diagnosticul şi evaluează persoana cu 
dizabilităţi; 

b)stabileşte încadrarea în una din formele de 
dizabilitate prevăzute la art. 7 si emite certificatul de 
incadrare intr-o categorie de persoane cu dizabilitati; 

c)stabileşte măsurile de protecţie a persoanei cu 
dizabilităţi potrivit prezentei legi; 

d)elaborează programe educaţionale şi /sau servicii 
familiale individualizate bine structurate pentru toate tipurile 
de dizabilitate, care să  răspundă atât nevoilor copilului ce 
rezultă din dizabilitatea ce-l împiedică să se implice şi să 
evolueze în curriculum educaţional  pre-şcolar şi şcolar  
general precum şi altor nevoi educaţionale  ce  rezultă din 
dizabilitate. 

e) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită 
iniţial dacă împrejurările  determinante s-au modificat; 

f) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului 
de asistent personal profesionist; 

g) informează persoana cu dizabilitate sau 
reprezentantul legal al acesteia cu privire la măsurile de 
protecţie stabilite; 

h) promovează drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi  în toate activităţile. 
3) Comisia de diagnosticare, evaluare şi revizuire a 
dizabilităţii este formată din 6 membri şi anume : un 
psiholog, un  psihopedagog, un medic psihiatru, un medic 
ortoped, un asistent social şi un  specialist în terapia 
ocupaţională. 
(4) Ca for superior al Comisiei de diagnosticare, evaluare şi 
revizuire a dizabilităţii, la nivel naţional funcţionează 
Comisia Superioară de Expertiză a Dizabilităţii în 
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(5) O dată cu elaborarea certificatului de încadrare într-o 
forma de dizabilitate, Comisia de diagnosticare, evaluare şi 
revizuire a dizabilităţii are obligaţia de a elabora programul 
individual de reabilitare şi integrare socială, care se 
revizuieşte anual sau la cerere. 

 

 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
Art.83 vechi se reformuleaza si devine art.25. 
Vechiul art.86 se reformuleaza si devine 
actualul art.25 alin.1. 
 
 
 
 

 
Vechiul art.85 alin.4 se regaseste la art.25, 
alin. 2 lit. b). 
 
 
 
Vechiul art.85 alin.4 se reformuleaza si 
devine actualul art.25 alin (2) lit. d. 
 
 
 
 
 

Alin. (3) de la art.25 se introduce 
complet nou. 

Alin.(4) de la art.25 se introduce 
complet nou. 

 
Art.85 alin. 1 se reformuleaza si devine 
alin.(5) de la art.31. 
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea a 8-a 
 Asigurarea continuităţii în măsurile de protecţie 
Art.26.- In vederea asigurării corelării serviciilor din 
sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile 
din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu 
handicap, autorităţile responsabile ale 
administraţiei publice au obligaţia sâ ia următoarele 
măsuri specifice: 
a) să planifice tranziţia tânărului cu handicap din 
sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a persoanei adulte cu handicap, pe baza 
nevoilor individuale identificate ale acestuia; 
b) să asigure continuitatea serviciilor acordate 
persoanelor cu handicap; 
c) să   instituie   măsuri   menite   să   asigure   
pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 
independentă; 
d) să   desfăşoare,   în   colaborare   sau   
parteneriat   cu persoanele juridice publice sau 
private, programe de pregătire pentru viaţa de adult; 
e) să desfăşoare activităţi de informare a 
tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile 
de educaţie, angajare, acces la viaţa familială şi viaţa 
socială, la diferite mijloace de petrecere a 
timpului liber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială, comisia de evaluare se 
consultă cu persoana cu dizabilităţi  sau reprezentantul 
legal al acesteia, precum şi după caz, cu specialiştii 
din instituţiile în care persoana cu dizabilităţi 
activează. 
(7) Emiterea nelegală a unui certificat de încadrare 
într-o formă de dizabilitate atrage dupa sine eliberarea 
din funcţie a membrilor comisiei şi pierderea dreptului 
de liberă practică a membrilor ei.  
Art.26. La copiii cu dizabilităţi, ale căror condiţii se 
aşteaptă să se îmbunătăţească până la împlinirea 
vârstei de 18 ani, revizuirea dizabilităţii se  face o 
dată la 3 ani. 
 

 
 

  
Art. 85 alin. 2 se reormueaza si devine alin. 
(6) de la art.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se inroduce art.26 complet nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL III  
Servicii şi prestaţii sociale pentru persoanele cu 
handicap 
Secţiunea 1  
Servicii sociale pentru persoanele cu handicap 
Art.27.- (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de 
servicii sociale se acordă la cerere, sau din oficiu, după 
caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei 
publice locale în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 
(3) Cererea şi actele doveditoare se depun spre 
înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, 
reprezentantul legal, asistentul
personal,     asistentul     personal     profesionist  
sau     organizaţia
neguvernamentală al cărei membru este persoana cu 
handicap. 
4) în vederea asigurării serviciilor sociale necesare 
persoanelor cu handicap, autorităţile publice au 
obligaţia să ia următoarele măsuri speciale: 

a)      să creeze condiţii de acces pentru toate 
tipurile de servicii   corespunzătoare   nevoilor   
individuale   ale   persoanelor   cu handicap; 

b) să iniţieze, să susţină şi să dezvolte servicii 
sociale centrate pe persoana cu handicap, în 
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice 
publice sau private; 

c) să asigure ponderea personalului de 
specialitate angajat în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de 
servicii sociale: asistenţi sociali, psihologi, 
instructori de ergoterapie,    kinetoterapeuţi,   
pedagogi    de   recuperare,    logopezi, psihopedagogi, 
cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi şi alţii; 

d) să implice în activităţile de îngrijire, reabilitare şi 
integrare a persoanei cu handicap, familia acesteia; 

e) să  asigure  instruiri  în problematica 
specifică  a persoanei cu handicap a personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor 
cu handicap, inclusiv a asistenţilor 
personali şi a asistenţilor personali profesionişti; 
 

Art..27.(1) La copiii cu dizabilităţi ale căror condiţii 
nu se aşteaptă să se îmbunătăţească revizuirea 
dizabilităţii se face cu o lună înainte de a împlini 18 
ani.   
(2)Dacă până la împlinirea vârstei de 18 ani 
dizabilitatea nu a dispărut, pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi, dizabilitatea nu se mai revizuieşte decât la 
cerere. 
 
 
 

Art.27 este complet nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    f)    să dezvolte şi să sprijine programe de 
colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul 
handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu 
persoanele juridice publice sau private; 

f) să  înfiinţeze   şi   să   susţină   sistemul   bazat   
pe managementul de caz în protecţia persoanei cu 
handicap; 

       h)     să încurajeze şi să susţină activităţile de 
voluntariat. 

Art.28.- (1) Persoanele cu handicap beneficiază de 
servicii sociale acordate: 

d) la domiciliu; 
e) în comunitate; 
f) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice 
sau private. 
(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu 
handicap sunt proiectate şi adaptate conform nevoilor 
individuale ale persoanei. 
 
 
 
 
Art.29.- (1) Autorităţile administraţiei publice locale 
au obligaţia de a organiza, administra şi finanţa servicii 
sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile 
legii. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot 
contracta servicii sociale către furnizori de 
servicii sociale de  drept privat acreditaţi, în 
condiţiile legii. 
(3) Costul serviciului social contractat nu poate 
depăşi costul avut de serviciul respectiv la data 
contractării sau costul mediu al funcţionării serviciului la 
data înfiinţării, în cazul unui serviciu nou. 
(4) Modalitatea de contractare va fi stabilită prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
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Art. 28.La reevaluarea dizabilităţii persoanelor cu 
dizabilităţi protezate şi ortezate se ţine cont de 
funcţionabilitatea protezelor şi ortezelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea 5 
Interventia timpurie 
Art..29. Prin intervenţie timpurie  se înţelege 
totalitatea  acţiunilor  intreprinse cât mai devreme 
după naşterea copilului,  în scopul recuperării 
dizabilităţii. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.28 este complet nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce Sectiunea Interventie timpurie 
complet noua. 
 
 
 
 
 
 



31. Art.30.- (1) Serviciile sociale destinate 
persoanelor adulte cu handicap se află în 
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 
(2) Monitorizarea implementării standardelor 
specifice de calitate şi controlul respectării lor 
sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap şi se aplică de către personalul
cu atribuţii în domeniu, conform unei metodologii 
aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. 
(3) In realizarea activităţii prevăzute la alin.(l), 
personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap are acces în spaţiile care au legătură cu 
fiirnizarea de servicii sociale, la date şi informaţii
legate de persoanele cu handicap beneficiare ale 
serviciului respectiv. 

 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 

 26

Art..30. Beneficiază de prevederile prezentei legi 
copilul cu vârsta mai mică de 3 ani care necesită 
servicii de intervenţie timpurie, deoarece prezintă 
întârziere în dezvoltare, constatată cu ajutorul 
instrumentelor şi procedurilor caracteristice de 
diagnosticare, într-una sau mai multe din ariile de 
dezvoltare fizică, verbală, cognitivă, adaptativă, 
socială şi  emoţională, sau care a fost diagnosticat cu 
condiţii fizice sau mentale cu o mare probabilitate de a  
determina  întârzieri în dezvoltare 
 

 



32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. 

Sectiunea a 2-a  
Asistentul personal 
Art.31.- Persoana cu handicap grav are dreptul, în 
baza evaluării socio- psiho-medicale, la un asistent 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.32.- (1) Poate fi încadrată cu contract individual 
de muncă în funcţia de asistent personal persoana 
care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 
b) nu   a   fost   condamnată  pentru   săvârşirea   
unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea ocupaţiei de asistent personal; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată 
de medicul de familie sau pe baza unui examen medical 
de specialitate; 
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general 
obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la 
gradul al IV-iea inclusiv ale persoanei cu handicap 
grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după 
caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului 
social din cadrul aparatului propriu al consiliului local 
în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana care urmează să îndeplinească funcţia de 
asistent personal, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la 
îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor 
persoane. 
(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal 
persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului 
cu handicap, de până la 3 ani. 
 

,  
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Art.. 31.(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 30 se 
crează servicii de intervenţie  timpurie care sunt 
furnizate  sub supraveghere publică  în mod gratuit şi 
sunt create să satisfacă nevoile de dezvoltare ale 
sugarului şi copilului mic cu dizabilităţi într-una sau 
mai multe din următoarele arii : 
a)dezvoltare fizică,  
b)dezvoltare cognitivă,  
c)comunicare, 
d)dezvoltare socială sau emoţională,  
e)dezvoltare adaptativă. 
(2) Serviciile de intervenţie timpurie cuprind:         
a)identificare precoce, screening, evaluare,  
b)servicii medicale pentru diagnosticare şi evaluare,  
c)instruirea familiei, consiliere, vizite la domiciliu,  
d)servicii psihologice,  
e)servicii audiologice şi de patologie a limbajului,  
f)ludoterapie, 
g)kinetoterapie, fizioterapie
h)servicii de sănătate necesare sugarului sau copilului 
mic cu dizabilităţi. 
 
Art. 32. Serviciile de intervenţie timpurie se oferă de 
personal specializat incluzând: educatori speciali, 
audiolog, logoped, kinetoterapeut, psihopedagog 
psiholog, asistent social, lucrător social, asistent 
medical, nutriţionist, specialist în terapia familiei, 
medicul de familie, alţi terapeuţi 

 



34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.33.- (1) Pentru  activitatea desfăşurată pe  
baza contractului individual de muncă, asistentul 
personal are următoarele drepturi: 
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum
şi spor de vechime şi alte sporuri aferente, acordate în 
condiţiile legii; 
b) program de lucru care să nu depăşească în medie 
8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână; 
c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale 
aplicabile personalului încadrat în instituţii publice; 
d) transport urban gratuit în condiţiile 
prevăzute la art.21; 
e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art.22. 
(2) Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei 
cu handicap grav un înlocuitor al
asistentului personal, inclusiv în cazul în care 
asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea a 
acesteia. 
(3)   In   situaţia  în  care   angajatorul   nu  poate   
asigura înlocuitor al asistentului personal, 
persoanei cu handicap grav i se acordă o 
indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului 
personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro 
 
Art.34.- Asistentul personal are următoarele obligaţii 
principale: 
a)    să participe, o dată la doi ani, la instruirea 
organizată de angajator; 
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul de 
recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv 
planul individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap grav; 
c) să presteze pentru persoana cu handicap 
grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în 
contractul individual de muncă, în fişa postului şi în 
planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav,
respectiv în planul individual de servicii al persoanei 
adulte cu handicap grav; 
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Art.33.Serviciile de intervenţie timpurie se furnizează 
gratuit, pe cheltuiala publică,  în mediul natural 
incluzând casa şi cadrul  comunitar sau  centrele de 
suport familial şi intervenţie timpurie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.34. Serviciile de intervenţie timpurie asigură şi 
pregătirea copilului şi familiei acestuia pentru 
integrarea cu suces în programele educaţionale 
preşcolare. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) să  trateze  cu  respect,  bună-credinţă  şi  
înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acestuia; 
e) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de 
natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de 
lege. 
Art.35.- (1) Contractul individual de muncă al 
asistentului personal se încheie cu primăria localităţii 
de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap 
grav, după caz, în termen de maximum 30 zile de la 
data înregistrării cererii. 
(2) Contractul individual de muncă   se   
întocmeşte    în 3 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă, iar cel de al treilea 
exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 
zile de la încheierea acestuia. 
(3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere şi 
încetare a contractului individual de muncă al 
asistentului personal sunt cele prevăzute de 
Legea nr.53/2003  Codul muncii,  cu modificările  
şi completările ulterioare; în cazul decesului 
persoanei cu handicap grav, contractul individual de 
muncă al asistentului personal va înceta de drept. 
Contractul   individual   de   muncă   se   suspendă   pe 
perioada în care asistentul personal nu are în 
îngrijire persoana cu handicap grav, precum şi în alte 
cazuri prevăzute de lege 

i au acces liber 
şi egal la orice formă , indiferent de 
vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de  
şi nevoile educaţionale ale acestora. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea a-6-a 
Dreptul la educatie  
Art.35.- (1) Persoanele cu dizabilitat

 de educaţie
 dizabilitati

(2) Persoanelor   cu     li se   asigură   dizabilitati 
educaţia permanentă ş profesională de-a i formarea 
lungul întregii vieţi. 
(3)Persoana cu i sau,  după caz,  dizabilitat
familia sau re ezentantul legal constituie pr
principalul factor de decizie în alegerea formei şi 
tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de 
învăţământ. 
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37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. 

Art.36.- (1) Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din 
care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi 
cuvenite asistentului personal, potrivit legii. 
(2) Serviciul public de asistenţă socială dispune 
efectuarea de controale periodice asupra activităţii 
asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport 

consiliului local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.37.- (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către asistentul personal a 
obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în sarcina 
lui, precum şi a celor prevăzute în contractul 
individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, 
civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condiţiile legii. 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(l) se aplică şi 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului sau 
adultului cu handicap grav, după caz 

Art. .- (1) Educaţia persoanelor cu  i este 36 dizabilitat
pa tegrantă a sistemului naţional ţie, rte in  de educa
coordonat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 
(2) Educaţia persoanelor cu i se realizează dizabilitat
prin: 
a)unităţi de învăţământ special; 
b)integrarea individuală în unităţi de învăţământ 
de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale; 
c)grupe sau clase speciale compacte,  integrate 
în unităţi preşcolare şi şcolare de masă; 
d)servicii    educaţionale    prin    cadrele    
didactice itinerante/de sprijin; 
e)şcolarizare la domiciliu  pentru persoanelor cu 
dizabilitati nedeplasabile pe toata durata perioadei 
de şcolarizare  prin cadrele didactice de itinerante si 
de sprijin;  
f)educaţia la patul de spital pe durata spitalizării; 
g)alternative educaţionale. 
(3) Accesul în unităţile  de învăţământ al  
persoanelor cu dizabilitati indiferent de 
dizabilitate si varsta se face pe baza certificatului 
de  orientare şcolară elaborat  in  baza raportului de 
evaluare complexă a Comisiei  de diagnosticare, 
evaluare si revizuire a dizabilitatii. 
 (4) În funcţie de nevoi, elevii cu dizabilitate 
beneficiază de masă şi cazare în locuinţe şcolare 
special amenajate, cu un ambient adaptat, plăcut şi 
confortabil. 
(5) Studenţ   dizabilitatii cu i grave şi accentuate 
beneficiază de cazare gratuita in caminele studentsti si  
şi de reducere cu 50% a taxelo
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r de masă la cantinele 
studenţeşti. 
(6) Finanţarea prevederilor alin.(5) se asigură din 
bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private. 

Art. .- Finanţarea învăţământului special şi special 
se face din bugetele judeţelor, respectiv 

bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, unde funcţionează unitatea de 
învăţământ special, indiferent de domiciliul 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale
 
 
 
 
 
 
 

S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
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integrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru logica si  coerenta in exprimare alin.4 
din cadrul art.36 s-a reformulat.  
 
 
Pentru o mai buna precizare alin. 5 al art.36  
s-a reintregit. 
 
 



 
39. 

Art.38.- (1) Adultul cu handicap vizual grav poate 
opta pentru asistent personal sau indemnizaţia de 
însoţitor. 
(2) Persoanele cu handicap grav care au şi 
calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot 
opta între indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută 
la art.61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările ultarioare, sau pentru 
asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în 
cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia
pentru limită de vârstă. 
(3) Părinţii   sau   reprezentanţii  legali   ai   
copilului   cu handicap grav, adulţii cu handicap 
grav sau reprezentanţii legali ai acestora, cu 
excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta 
între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii 
lunare. 
(4) Op ţiunea se exprimă  prin cerere adresată  
în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi devine valabilă
numai pe baza acordului exprimat în scris al acesteia din 
urmă. 
(5) Direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului  judeţene,   respectiv   locale   ale  
sectoarelor   municipiului Bucureşti, vor comunica 
angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru 
opţiunea exprimată în condiţiile prevăzute la alin.(4). 
 

 

Se introduce sectiunea 6 – Interventie 
prescolara – complet noua. 

Sectiunea a 7-a 
Interventie prescolara 
Art. 38. Se crează servicii de intervenţie 
preşcolară care cuprind: 
a) identificare, screening, evaluare, în cazul în care 
dizabilitatea se manifestă după vârsta de 3 ani sau nu a 
fost încă identificată,  
b) servicii de sprijin ; 
c) serviciile prevăzute la art. 31 alin.2 lit. b) – g), 
d) alte terapii. 
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40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. 

Art.39.- (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art.38 
alin.(3) este în cuantum egal cu salariul net al 
asistentului social debutant cu studii medii din 
unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele 
decât cele cu paturi. 
(2) Plata indemnizaţiei lunare se asigură de către 
primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap grav. 
(3) Plata indemnizaţiei se face pe perioada 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad de 
handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor 
sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, după caz. 
(4)     Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară 
părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu 
handicap grav care se află în internate sau centre 
de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de
învăţământ special, adulţii cu handicap grav sau  
reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu 
handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu 
excepţia centrului de tip respiro sau în alte tipuri de 
instituţii publice cu caracter social în care se asigură 
întreţinere completă din partea autorităţii 
administraţiei publice ori persoanele cu handicap grav
care sunt reţinute sau condamnate definitiv la o 
pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii sau 
a detenţiei. 
Art.40 - Autorităţile administraţiei publice locale 
prevăzute la art.39 alin. (2) au obligaţia: 
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al 
persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii; 
b)de a asigura plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care
persoana cu handicap grav sau reprezentantul său 
legal a optat pentru aceasta, în condiţiile legii. 

 Art. 39. Serviciile de intervenţie preşcolară se asigură 
de personalul specializat prevăzut la art. 30 şi de  
profesorul de sprijin, după caz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.40. Serviciile de intervenţie preşcolară se 
furnizează gratuit, pe cheltuiala publică, în mediul 
natural incluzând domiciliul, grădiniţa de masă, 
grădiniţa specială, centre de abilitare ale văzului, 
auzului  şi limbajului, centre de zi dezvoltate de 
diferite ONG-uri şi nu numai precum şi în centrele de 
suport familial.  
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42. Secţiunea a 3-a 
 Asistentul personal profesionist 
Art.41.- (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat 
care nu dipune de spaţiu de locuit, nu realizează 
venituri sau realizează venituri de până la nivelul 
salariului mediu pe economie poate beneficia de 
îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist. 
(2) îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap 
grav sau accentuat de către asistentul personal 
profesionist se fac pe baza decizieicomisiilor de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
(3) Opinia adultului cu handicap grav sau 
accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei 
referitoare la stabilirea asistentului personal 
profesionist. 
(4) Contractul    de    muncă    al    asistentului  
personal profesionist se încheie de către direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti sau de către furnizorii de servicii sociale 
privaţi, acreditaţi în condiţiile legii. 
(5) Monitorizarea şi controlul activităţii de 
îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi 
accentuat de către asistentul personal profesionist se 
fac de direcţiile generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(6) Asistentul maternal care îngrijeşte copilul cu 
handicap grav sau accentuat până la vârsta 
majoratului poate opta să devină
asistent personal profesionist. 

Se introduce sectiunea 7 – Interventie scolara 
complet nou. 

Sectiunea a 8-a 
Interventia scolara 
Art.41.Se crează servicii de intervenţie şcolară 
care cuprind: 
a)identificare, screening, evaluare, în cazul în care 
dizabilitatea se manifestă după primul an de şcoală sau 
nu a fost încă identificată ; 
b)servicii de sprijin; 
c)serviciile prevăzute la art. 31 alin.(2) lit. b) – g), 
d)alte terapii 
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43. Art.42.- (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav 
sau accentuat aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului 
personal profesionist se acordă sumele necesare 
acoperirii cheltuielilor lunare de hrană, echipament, 
cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum şi 
sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. 
(2) Sumele prevăzute la alin.(l) se suportă din 
bugetul propriu al judeţului, respectiv al sectorului 
municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa asistentul personal
profesionist. 
(3) Cuantumul sumelor acordate în condiţiile 
alin.(l) se stabileşte prin hotărâre  a consiliului 
judeţean,  respectiv  local al sectorului  
municipiului   Bucureşti   şi   nu  poate   depăşi  
cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adulţii cu 
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice. 
(4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor 
prevăzute la alin.(l), suportate de furnizorii de 
servicii sociale privaţi acreditaţi, se restituie 
acestora la cerere, de către direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile 
de la data depunerii cererii. 
(5)  Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute 
la alin.(l) se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 

 Art..42. Serviciile de intervenţie şcolară  se asigură de 
personalul specializat prevăzut la art. 30.  
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44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.43.- (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei adulţilor 
cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal 
profesionist beneficiază de următoarele drepturi: 
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor 
legale privind salarizarea asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum
şi spor de vechime şi alte sporuri aferente, acordate în 
condiţiile legii; 
b) un spor de 15% calculat la salariul de bază 
pentru încordare psihică foarte ridicată şi condiţii de 
muncă deosebite în care se desfăşoară activitatea; 
c) un spor de 15% calculat la salariul de 
bază ,  pe perioada în care are în îngrijire şi 
protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap 
grav sau accentuat; 
d)un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe 
perioada în care are în îngrijire şi protecţie o 
persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, 
infectat HIV sau bolnav SIDA. 
(2)  Asistentul personal profesionist beneficiază şi de 
alte drepturi, după cum urmează: 

a) consiliere şi sprijin din partea 
pecialiştilor de la,direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a 
furnizorilor 
de servicii sociale, în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea şi 
protecţia persoanei adulte cu handicap grav sau 
accentuat; 

b) decontarea cheltuielilor de transport 
interurban şi cazare, în cazul în care deplasarea 
se face în interesul adultului cu handicap grav sau 
accentuat, în condiţiile stabilite pentru personalul din 
sectorul bugetar; 

c) transport urban gratuit, în condiţiile 
prevăzute la art.21. 
(3) Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei 
cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al 
asistentului personal profesionist sau găzduirea 
într-un centru respiro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 43.Serviciile de intervenţie şcolară se furnizează 
gratuit, de la bugetul de stat, în mediul natural 
incluzând şcoala de masă, clase incluzive, liceu, 
şcoala de arte şi meserii, centre de zi precum şi 
învăţământul la domiciliu.  
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45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. 

Art.44.- (1) Condiţiile de obţinere a atestatului, 
procedurile de atestare şi statutul asistentului 
personal profesionist se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 

(2) Standardele minime obligatorii pentru 
asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap 
grav şi accentuat la asistentul personal profesionist se 
elaborează de către Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap şi se aprobă prin ordin al 
preşedintelui acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 

Art.45.- Asistentul personal profesionist are 
următoarele obligaţii principale; 
a) să participe anual la instruirea organizată de 
angajator; 
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul 
individual de servicii al adultului cu handicap grav 
sau accentuat; 
c) să presteze  pentru  adultul   cu  handicap  
grav  sau accentuat toate activităţile şi serviciile 
prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa 
postului şi în planul individual de servicii; 
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere 
adultul cu handicap grav sau accentuat şi să nu abuzeze 
fizic, psihic sau moral de starea acestuia; 
e) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a adultului cu handicap grav sau accentuat 
şi alte situaţii de natură să modifice acordarea
drepturilor prevăzute de lege. 

Art. 44.(1) Se crează servicii gratuite  de suport şi alte 
adaptări educaţionale auxiliare care să-i permită 
copilului şi tânărului cu dizabilităţi să fie educat 
împreună cu copiii şi tinerii  fără dizabilitati.   
(2) Prin servicii de suport se înţelege  transportul şi  
alte servicii de dezvoltare şi  corective,  incluzând 
servicii de corectare a limbajului, servicii audiologice, 
servicii psihologice, terapii fizice şi ocupaţionale, 
servicii de recreere  care includ şi recreerea 
terapeutică, servicii de asistenţă socială, servicii de 
consiliere şi servicii medicale, excepţie făcând 
serviciile medicale de diagnosticare şi evaluare,  
manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru 
elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere precum si 
accesul la echipamente şi soft-urile asistive in 
vederea  susţinerii examenelor de orice tip şi nivel. 
(3) Mobilierul din sălile de curs şi utilităţile este 
adaptat nevoilor şi specificului persoanelor cu 
dizabilităţi.  
 
Art. 45.(1) Se crează servicii de asistenţă tehnologică 
gratuite,  care-l asistă direct pe copilul, tânărul şi 
adultul cu dizabilităţi în selecţionarea, achiziţionarea 
sau utilizarea unui dispozitiv tehnic de sprijin.  
(2) Serviciile de asistenţă tehnologică  cuprind: 
a)evaluarea funcţională a  nevoilor unui  copil, tânăr 
sau adult cu dizabilităţi în mediul lui natural;  
  b)cumpărarea, închirierea sau achiziţionarea unui 
dispozitiv tehnologic de suport ; 
 c)selectarea, proiectarea, adaptarea, ajustarea, 
aplicarea, menţinerea, repararea sau înlocuirea unui 
dispozitiv tehnologic de suport;  
 d) coordonarea şi utilizarea altor terapii, intervenţii 
sau servicii cu dispozitive  tehnologice de suport, ca şi 
acelea asociate cu planurile şi programele 
educaţionale şi de recuperare existente ; 
     e) instruirea sau asistenţa tehnică sau asistenţa 
tehnologică pentru aparţinătorii persoanei cu 
dizabilităţi ; 

 f)instruirea sau asistenţa tehnică pentru specialişti 
sau alte persoane implicate în mod substanţial în 
desfăşurarea procesului instructiv educational al 
persoanei cu dizabilităţi, indiferent de dizabilitate si 
varsta. 
 



 
 
 
 
 
 
47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. 

 
 
 
 
 
 
Art.46.- Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către asistentul personal 
profesionist a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile 
legale în sarcina acestuia, precum şi a celor prevăzute 
în contractul individual de muncă, atrage răspunderea 
disciplinară, civilă sau, după caz, penală, a asistentului 
personal profesionist, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea a 4-a 
Centre pentru persoanele cu handicap 
Art.47.- (1) Persoana cu handicap poate beneficia de 
servicii sociale acordate în centre de zi şi centre 
rezidenţiale de diferite tipuri. 
(2) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale 
reprezintă locaţii în care serviciile sociale sunt 
acordate de personal calificat şi care dispun   de   
infrastructura   adecvată   furnizării   acestora;    
centrele rezidenţiale sunt locaţii în care persoana cu 
handicap este găzduită cel puţin 24 de ore. 
(3) In sensul prezentei legi, tipurile de centre 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt: 
a) centre de îngrijire şi asistenţă; 
b) centre de recuperare şi reabilitare; 
c) centre de integrare prin terapie ocupaţională; 
d) centre de pregătire pentru o viaţă independentă; 
e) centre respiro/centre de criză; 
f) centre de servicii comunitare şi formare; 
g) locuinţe protejate; 
h)    altele. 
(4)  Admiterea unei persoane cu handicap într-un 
centru rezidenţial, cu excepţia celui prevăzut la alin.(3) 
lit.e), se face în cazul în care acesteia nu i se pot 
asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul 
altor servicii din comunitate. 
 

 (3) Sunt dispozitive tehnice de suport orice articol, 
piesa de echipament sau de sistem modificată sau 
adaptată astfel încât să crească, să menţină sau să 
îmbunătaţească abilităţile funcţionale ale persoanei  cu 
dizabilităţi. 
 
Art.46 (1) Serviciile de intervenţie şcolară asigură şi 
servicii tranzitorii, ce constau dintr-un set coordonat 
de măsuri  pentru un elev sau student  cu dizabilităţi 
care :  

a) parcurge un proces de mutare dintr-o instituţie de 
învăţământ în altă instituţie de învăţământ ;   

b) trece la activităţi post-şcoală : instrucţie 
vocaţională, angajarea în muncă, perfecţionări 
profesionale ;  

c) accede la  viaţa independentă şi integrarea în 
comunitate. 

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se  bazează pe  
nevoile individuale ale fiecărui elev sau student ţinând 
cont de preferinţele şi interesele lui . 

 
 

Secţiunea a 9-a 
 Servicii tranzitorii in interventia scolara 
Art.47- In vederea asigurarii tranzitiei tanarului cu 
dizabilitati dintr-o institutie de invatamnat in alta 
forma de invatamant autorităţile responsabile ale 
administraţiei publice au  următoarele  
măsuri specifice

 obligaţia sa ia
: 

a) să desfăşoare activităţi de informare a 
tânărului cu  în ceea ce priveşte  dizabilitati
oportunităţile ie, angajare, acces la viaţa  de educaţ
familială şi viaţa socială, la diferite mijloace 
de petrecere a timpului liber. 
b) să planifice si sa asigure tranziţia tânărului cu 
dizabilitati  care a ajuns la varsta de 18  ani din 
sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a persoanei adulte cu , pe baza dizabilitati
nevoilor individuale identificate ale acestuia tinand 
cont de preferintele si interesele lui ; 
c) să   instituie   măsuri   menite   s
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ă   asigure   
pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 
independentă  în   colaborare   sau   parteneriat   cu 
persoanele juridice publice sau private; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechea sectiune  8 se redefineste si devine 
sectiunea 3.  
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
 
 



 
 
 
 
 
49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art.48.- (1) în vederea desfăşurării unui tip de activităţi 
cu caracter inovator în domeniul protecţiei persoanelor 
cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot 
înfiinţa, administra şi finanţa centre-pilot, pentru o 
durată de maximum 2 ani. 

 (2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se face 
de serviciul public descentralizat competent 
teritorial al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei, în colaborare cu Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
Art.49.- (1) într-un centru de zi sau rezidenţial, 
serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat cu 
serviciile medicale, de educaţie, de locuire, de ocupare 
a forţei de muncă şi altele asemenea. 
(2) Persoanele cu handicap din centrele de zi 
sau rezidenţiale beneficiază de servicii medicale din 
cadrul pachetului de servicii medicale de bază, care se 
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
(3) Coordonarea serviciilor sociale  furnizate în  
sistem integrat se face de către autoritatea 
administraţiei publice locale sau
furnizorul de servicii sociale care înfiinţează,  
administrează şi finanţează centrul. 
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă fonduri 
de la buget pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
activităţilor de educaţie desfăşurate în centrele 
pentru persoanele cu handicap, precum şi 
perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
didactice şi altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii 
 

d) sa asigure trecerea la activitati post –scoala ca : 
instruire vocaţională, angajare în muncă, perfecţionări 
profesionale    ;
 

dizabilitati 
Secţiunea a 10--a 
Centre pentru persoanele cu 
Art. - (1) Persoana cu poate beneficia 48 dizabilitati 
de s vicii sociale acordate de zi şi centre er în centre 
rezidenţiale de diferite tipuri. 
(2) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale reprezintă 
locaţii în care serviciile sociale sunt acordate de 
personal calificat şi care dispun   de   
infrastructura   adecvată   furnizării   acestora;    
centrele rezidenţiale sunt locaţii în care persoana 
cu  este găzduită cel puţin 24 de ore. dizabilitati 
(3)In sensul prezentei legi, tipurile de centre 
rezidenţiale pentru persoane cu  sunt:  dizabilitati
a)centre de îngrijire şi asistenţă; 
b)centre de recuperare şi reabilitare; 
c)centre de integrare prin terapie ocupaţională; 
d)centre de pregătire pentru o viaţă independentă; 
e)centre respiro/centre de criză; 
f)centre de servicii comunitare şi formare; 
g)locuinţe protejate; 
h)    alte . tipuri de centre rezidentiale
(4)  Adm  într-iterea unei persoane cu dizabilitati
un centru rezidenţial, cu excepţ zut la ia celui prevă
alin.(3) lit.e), se face în cazul în care acesteia nu i se 
pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în 
cadrul altor servicii din comunitate. 
Art. (1) în vederea desfăşurării unui tip de 49. 
activ i cu caracter inovator în domeniul protecţiei ităţ
persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale 
acreditaţi pot înfiinţa, administra şi finanţa centre-
pilot. 

 (2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se face 
de serviciul public descentralizat competent 
teritorial al Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului competentă teritorial, în 
colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoanel
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e 
cu Handicap.  
 

 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La vechiul art.48 alin. (1) s-a eliminat 
expresia « pentru o durată de maximum 2 
ani” fiind limitativa.  

  

 

 

 



51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. 
 
 

Art.50.- (1) Persoana cu handicap are dreptul să 
fie îngrijită şi protejată într-un centru din 
localitatea/judeţul în a cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa. 
(2) Finanţarea centrelor de zi şi rezidenţiale publice 
se face din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora 
funcţionează acestea. 
(3) în cazul în care nevoile individuale ale 
persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile 
prevăzute la alin.(l), persoana cu handicap poate fi 
îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă
unitate administrativ-teritorială. 
(4) Decontarea       cheltuielilor       dintre  
autorităţile administraţiei publice locale se face în 
baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate 
în luna anterioară de centrul în care persoana cu
handicap este îngrijită şi protejată. 
(5) Modalitatea de decontare va fi stabilită prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
Art.51.- (1) Furnizorul de servicii sociale are 
obligaţia de a promova, facilita şi asigura 
personalului programe de formare profesională, 
precum şi programe de instruire specifică cu privire la 
problematica handicapului şi legislaţia în domeniu. 
(2) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la 
art.47 alin.(l) are obligaţia respectării standardelor 
specifice de calitate, precum şi a prevederilor 
legale privind drepturile persoanelor cu handicap. 
(3) Nerespectarea prevederilor alin.(2) atrage, după 
caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau 
penală, conform prevederilor legale. 
 
 

Art. .- (1) într-un centru de zi sau rezidenţial, 50
serv sociale pot fi furnizate în sistem integrat iciile 
cu serviciile medicale, de educaţie, de locuire, de 
ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea. 
(2) Persoanele cu  din centrele de dizabilitati
zi sau rezidenţiale b e servicii medicale eneficiază d
din cadrul pachetului de servicii medicale de bază, 
care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
(3) Coordonarea serviciilor sociale  furnizate în  
sistem integrat se face de către autoritatea 
administraţiei publice locale sau
furnizorul de servicii sociale care înfiinţează,  
administrează şi finanţează centrul. 
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă fonduri 
de la buget pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
activităţilor de educaţie desfăşurate în centrele 
pentru persoanele cu , precum şi dizabilitati
perfecţionării pregătirii p le a cadrelor rofesiona
didactice şi altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii. 
 
Art. - (1) Persoana cu are dreptul să 51. dizabilitati 
fie îngrijită şi protejat r-un centru din ă înt
localitatea/judeţul în a cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa. 
(2)Finanţarea centrelor de zi şi rezidenţiale publice se 
face din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale pe teritoriul cărora funcţionează acestea sau 
in situatia de incapacitate a acestora de la bugetul de 
stat. 
(3)In cazul în care nevoile individuale ale 
persoanei cu  nu pot fi asigurate în dizabilitati
condiţiile prev .(l), persoana cu ăzute la alin
dizabilitati poate fi îngrijită şi protejată într-un 
centru aflat în altă
unitate administrativ-teritorială. 
(4)Decontarea       cheltuielilor       dintre  
autorităţile administraţiei publice locale se face in 
prima zi a lunii in curs, in baza unei facturi 
estimative iar regularizarea se face trimestrial. 
(5) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia 
de a promova, facilita şi asigura personalului 
programe de formare profesională, precum şi 
programe de instruire specifică cu privire la 
problematica şi legislaţia în domeniu. dizabilitatii 
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S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
La vechiul art. 49 alin. (2) s-a eliminat 
expresia « conform Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate » fiind limitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a inlocuit sintagma handicap cu dizabilitate 
deoarece considerăm că accentul trebuie să 
cadă pe dizabilitate şi nu pe handicap. 
 
Alin.(2) al art.51 se completeaza cu expresia 
« sau in situatia de incapacitate a acestora de la 
bugetul de stat » deoarece  situatia o impunea. 
 
 
 
Alin.(4) de la art.51 se reformuleaza fiind 
deficitar sub aspectul continutului si 
exprimarii normative.  
Se elimina alin. 5 de la vechiul art.50 
deoarece continutul lui este cuprins in alin.(4) 
d e la acelasi art. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.52.- (1) Personalul de specialitate care îşi 
desfăşoară activitatea în centrele publice din mediul 
rural, de zi şi rezidenţiale pentru copiii şi adulţii cu 
handicap, beneficiază de decontarea cheltuielilor de 
transport dus-întors de la domiciliu, în condiţiile legii. 
(2) Sumele necesare acordării drepturilor prevăzute 
la alin.(l) se asigură din bugetele locale ale 
autorităţilor administraţiei teritoriale pe raza căreia 
fiincţionează centrul. 
 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea a 5-a 
Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap 

Art.53.- (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă 
de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, 
după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile 
prevăzute de lege. 
(2) Cererea pentru plata prestaţiilor sociale se 
înregistrează la autoritatea administraţiei publice 
locale competente în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 
(3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în 
condiţiile prevăzute la art.27 alin.(3). 
(4)      Plata prestaţiei  sociale  se  face  începând  

cu  luna următoare depunerii cererii şi încetează 
cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia 
socială respectivă. 

(6) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la 
art.49 alin.(l) are obligaţia respectării 
standardelor specifice de calitate, precum şi a 
prevederilor legale privind drepturile persoanelor 
cu dizabilitati. 
(7) Nerespectarea prevederilor alin.(6) atrage, după 
caz, răspunderea disciplinară, contravenţională 
sau penală, conform prevederilor legale. 
 
 
 
CAPITOLUL  III  
Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare 
în muncă 
Art. - (1) Orice persoană cu care 52. dizabilitati 
dore te să se integreze sau să ş se reintegreze în 
muncă, are acces la evaluare şi orientare 
profesională, indiferent de vârstă, tipul şi forma 
dizabilitatii, la fel ca toti ceilalti membri ai societatii. 
(2) Persoana cu  dizabilitati participă  activ în 
procesul evaluării ş  profesionale, are i orientării
acces la informare şi la alegerea activităţii, conform 
dorinţelor şi aptitudinilor sale. 
(3)Datele şi informaţiile personale colectate în 
cursul procesului de evaluare şi orientare 
profesională sunt confidenţiale şi pot fi utilizate 
numai în interesul şi cu acordul persoanei cu 

 în cauzădizabilitati  sau în lipsa discernământului, cu 
acordul reprezentantului legal.   
 
 
Art. .- (1)Persoana   cu      sau,   după  53 dizabilitati
caz,  fam ilia, reprezentantul legal al acesteia, sunt 
principalul factor de decizie cu privire la orientarea 
profesională. 
(2) Formarea profesională a persoanelor cu 
dizabilitati se organizează,   conform  legii,  prin  
program
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e  de  iniţiere,  calificare, recalificare, 
perfecţionare şi specializare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La alin.1 de la art.52 se impunea completarea 
textului pentru  o mai buna precizare. 

 

La alin.3 de la art.52 se impunea completarea 
textului pentru  o mai buna precizare. 

 

 

 

 

 

Alin.1 de la art.53 s-a eliminat deoarece 
enuntul este prevazut la art.52. alin.(1).In 
concluzie aliniatele au fost renumerotate 
corespunzator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Art.54.- (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap 
de tip HIV/SIDA beneficiază de alocaţie de stat, în condiţiile 
şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%. 
(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de 
o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei 
zilnice de hrană
stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice. 
(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru 
plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul 
net al asistentului
social debutant cu studii medii din unităţile de 
asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi. 
(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile 
prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale: 
a)indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
1.în  cuantum  de   179   lei,  pentru  adultul   cu 
handicap grav; 
2.în  cuantum  de   147   lei,   pentru  adultul   cu 
handicap accentuat; 
b)buget personal complementar lunar, indiferent de 
venituri: 
j.   în cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav; 
2. în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3. în cuantum de 30 lei, pentru adultul cu handicap 
mediu.    
(5)Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin.(4) 
lit.b) şi familia sau reprezentantul legai al copilului cu 
handicap grav, accentuat sau mediu pe perioada în care îl are 
în îngrijire, supraveghere şi întreţinere. 
(6)Nu pot beneficia de prevederile alin.(4): 

a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în 
centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip 
respiro; 

b) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi  
definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada 
reţinerii sau detenţiei; 

c) adulţii   cu   handicap   grav   sau   accentuat   care 
realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist. 
 
 

Art.  (1) In vederea asigurării evaluării, orientării, 54-
form şi reconversiei profesionale a persoanelor cu ării 
dizabilitati, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 
a) să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind 
orientarea profesională a persoanelor cu ; dizabilitati
b)să asigure pregătirea ş ocupaţii i formarea pentru 
necesare în domeniul ; dizabilitatii
c)să coreleze pregă ă a persoanelor cu tirea profesional
dizabilitati cu cerinţele pieţei muncii; 
d) să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi  
orientare  profesională în  orice  meserie,  în  funcţie  
de  abilităţile persoanelor cu . dizabilitati
(2)Evaluarea ş ă  a adulţilor i orientarea profesional
cu   se realizează de către cdizabilitati omisiile independente 
de evaluare expertizare si a capacitatii de munca înfiinţate la 
nivel de orase si municipii. 

Aceste comisii au următoarele atribuţii :  (3) 
a) în baza certificatului de încadrare într-o formă de 
dizabilitate evaluează abilităţile şi capacitatea de muncă;   
b) stabilesc tipul muncii pe care o poate presta persoana cu 
dizabilităţi ; 
c)stabilesc dacă peroana cu dizabilităţi necesită curs de 
formare profesională; 
d)stabilesc durata cursului ; 
e)stabilesc durata programului de muncă pe parcursul 
angajării ; 
f)stabilesc dacă persoana cu dizabilităţi are nevoie de un 
angajat de sprijin. 
g)elaborează programe educaţionale individualizate sau 
servicii familiale individualizate bine structurate pentru 
persoanele cu dizabilităţi inapte de muncă,  care să răspundă 
nevoilor persoanei ce rezultă din dizabilitatea ce o împiedică 
să desfăşoare o muncă;  
(4) Comisiile de expertizare a capacitatii de munca vor 
functiona sub autoritatea Directiei generale de asistenta 
sociala si protectia copilului 
(5) Comisiile de expertizare a capacităţii de muncă pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi sunt formate din  7 membri, 
din care: un expert în medicina muncii, un psiholog, un 
psihopedagog, un medic psihiatru, un medic ortoped, un 
asistent social, un specialist în terapie ocupaţională.    
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Alin.(2) de la art.54 se completeaza pentru o 
mai buna precizare. 

La art. 54 se introduc alin.(3),(4) si (5) care 
stabilesc atributiile si componenta comisiilor 
de expertizare si  evaluare a capacitatii de 
munca.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. 

 
(7) Nu pot beneficia de prevederile alin.(4) iit.a) 
adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu 
realizează  venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist. 
(8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la 
alin.(l) copiii cu handicap sau persoanele care 
au în îngrijire,  supraveghere şi întreţinere un 
copil cu handicap care se află în internate sau centre 
de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de 
învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice 
cu caracter social, cu excepţia centrului de tip 
respiro, în care se asigură  între ţinere 
completă  din partea autorităţii administraţiei 
publice. 
(9) De dreptul prevăzut la alin.(2) poate beneficia 
copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este 
îngrijit în familie. 
(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alm.(l)-
(5) şi a cheltuielilor de administrare se vor asigura 
prin bugetele proprii ale judeţelor/sectoarelor 
municipiului Bucureşti,   din transferuri  de  la 
bugetul de stat către bugetele locale prevăzute cu 
această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
(11) Cuantumul drepturilor se actualizează prin 
hotărîre de Guvern, în funcţie de indicele creşterii 
preţurilor de consum. 
 
Secţiunea a 6-a 
Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau 
reprezentanţilor legali 
Art.55.- Persoanele cu handicap au următoarele 
obligaţii: 
a) să  se prezinte, din oficiu sau la 
solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile 
cu competenţă în domeniu; 
b) să depună diligentele necesare pentru a 
beneficia de drepturile prevăzute de lege; 
c) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în 
planul de recuperare pentru copilul cu handicap, 
respectiv în planul individual de servicii al adultului cu 
handicap; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 55 se introduce complet nou intrucat 

contextul impune acest lucru.. 
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Art.55. (1) Formarea profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi include toate instituţiile care pregătesc şi 
conduc direct la o anumită profesie, meserie sau loc 
de muncă sau care asigură calificarea necesară pentru 
o profesie, funcţie de cerinţele pieţii muncii.  
(2) Formarea profesională se realizează în locuri 
special amenajate adaptate nevoilor specifice fiecărei 
persoane cu dizabilităţi. 
(3) Formarea profesională se asigură gratuit din 
bugetul de stat sau al autorităţilor locale. 
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57. 

 
d) să depună diligente pentru încadrarea în 

muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea şi 
posibilităţile fizice şi psihice şi pe baza recomandărilor 
comisiei cu competenţă în domeniu; 
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii 
care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea 
profesională şi integrarea 
socială; 
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de orer orice modificare 
cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau 
reşedinţă, stare materială şi alte situaţii de natură să 
modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 
 
Art.56.- Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere un copil sau adult cu handicap are 
următoarele obligaţii principale: 
a)   să asigure creşterea şi îngrijirea 
corespunzătoare a persoanei cu handicap; 
b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi 
serviciile  prevăzute în planul de recuperare pentru 
copilul cu handicap, respectiv în planul individual de 
servicii al adultului cu handicap; 
c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul 
necesar sau  la solicitare,  pentru  evaluare  şi  
reevaluare,  la comisiile  cu competenţă în domeniu; 
d)  să se prezinte la solicitarea direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
e)     să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care 
au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea 
profesională şi integrarea socială; 
f)     să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu 
sau reşedinţă, stare materială şi
alte situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 56 se introduce complet nou intrucat 

contextul impune acest lucru.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art.56. Persoanele cu dizabilităţi beneficiază gratuit 
de toate formele de reconversie profesională 
accesibile dizabilitătii. 
 



58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Accesibilitate 
Art.57.- în vederea asigurării accesului persoanelor cu 
handicap la mediul fizic, informaţional şi 
comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia să ia 
următoarele măsuri specifice: 
a) să promoveze şi să implementeze conceptul 

Acces pentru toţi, pentru a împiedica crearea de noi 
bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare; 
b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea şi producţia 
de noi tehnologii de informare şi comunicare şi 
tehnologii asistive; 
c) să recomande şi să susţină introducerea în 
pregătirea iniţială a studenţilor a unor cursuri     
referitoare  la problematica handicapului  şi  a 
nevoilor  acestora,  precum  şi  la  diversificarea 
modalităţilor de realizare a accesibilităţii; 
d) să faciliteze accesul persoanelor cu  handicap 
la noile tehnologii; 
e)   să   asigure   accesul   informaţiilor   publice  

pentru  persoanele cu handicap; 
f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului 
mimico - gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate; 
g) să  proiecteze   şi   să  deruleze,   în   colaborare  
sau parteneriat cu persoanele juridice publice sau 
private, programe de accesibilitate sau de 
conştientizare asupra importanţei acesteia. 
 

Art.57.Pentru ca persoana cu dizabilitati indiferent 
de dizabilitate sa poata promva pe piata muncii 
autoritatile publice locale au obligatia sa ia 
urmatoarele masuri specifice : 
a) sa  creeze toate condiţiile si serviciile pentru a-şi 

putea  alege forma de conversie/reconversie 
profesională ,  pentru aşi putea exercita 
profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a 
dobândi şi menţine un loc de muncă, 
precum şi pentru a promova profesional, in 
conformitate cu potentialul functional 

b) ruia persoana să promoveze conceptul potrivit că
cu încadrată în munca reprezintă dizabilitati 
o valoare adăugată pentru societate şi, în 
special, pentru comunitatea căreia îi aparţine; 

c) să promoveze un mediu de muncă deschis, 
inclu iv şi accesibil persoanelor cu : z dizabilitati

d) să  înfiinţeze şi să  susţină xe de  comple
servicii, formate din unităţi protejate autorizate 
şi locuinţe protejate; 

e) preocuparea creşterii numărului locurilor de 
muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;  

f)  forme de să  ini ţ ieze ş i  să  dezvolte
st imulare a angajatorilor, în vederea angajării şi 
păstrării în muncă a persoanelor cu ; 

g) să acorde sprijin pentru organi unei 
pieţe de desfacere pentru produsul muncii 
persoanei cu  

dizabilitati
zarea 

dizabilitati;
h) ce şi să susţină diferite să creeze, sa diversifi

servicii sociale, respectiv consiliere pentru 
persoana cu şi familia acesteia, dizabilitati 
informare pent ri, angajare asistată şi ru angajato
altele asemenea; 

i) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa 
muncii a persoanelor cu ; 

j) să realizeze/actualizeze permanent baza de 
date, 

dizabilitati

pentru  evidenţierea ofertei  de muncă  
din  rândul  persoanelor  cu 

Vechiul art.57 s-a eliminat si s-a redefinit.  
S-a eliminat lit.c ) de la art.57 intrucat e 
cuprinsa la alin.a.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 57 s-a introdus o noua lit.e) si s-a 
facut renumerotarea. 

 

dizabilitati 
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59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.58.- (1) Clădirile de utilitate publică, căile de 
acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, 
mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, 
taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători 
şi peroanele principalelor staţii, spaţiile de parcare, 
străzile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul 
informaţional şi comunicaţional vor fi adaptate 
conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât 
să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. 
(2) Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se vor 
adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, 
conform prevederilor legale în domeniu. 
(3) Costurile    lucrărilor    necesare    pentru  
realizarea adaptărilor  prevăzute  la alin.(l)  şi  
(2)  se  suportă din  bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale şi din 
sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, 
după caz. 
(4) Autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să includă reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai 
organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu 
handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de 
construcţie sau de adaptare a obiectivelor prevăzute la 
alin.(l) şi (2). 
 

k) să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea 
creşterii gradului de conştientizare/sensibilizare a 
comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi 
contribuţia persoanelor cu   la piaţa dizabilitati
muncii; 
l) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private, programe şi 
proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de 
ocupare; 
m) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare 
şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor 
persoanelor cu . 
n) 

Art. .-   Autorităţile şi instituţiile publice, 
perso ele jur ce, publice sau private care au cel 
puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja 
persoane cu e într-un procent de 
cel puţin 4% di l total de angajaţi. 

dizabilitati
sa ofere posibilitatea persoanei cu dizabilităţi sa 

beneficieze de angajare asistată. 
 

58 (1)
an idi

dizabilitat
n număru

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice publice sau private, care nu angajează persoane 
cu  în condiţiile prevăzute la  alin.( ,  dizabilitati 1)
pot a pentru  îndeplinirea  uneia  dintre   opt
următoarele obligaţii: 
a) să plătească lunar, către bugetul de stat, o sumă 
reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe 
ţară, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu  ; 
b)să achiziţ la unităţi 
protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă 
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în 
condiţiile prevăzute la lit.a). 

dizabilitati
ioneze produse sau servicii de 

(3)Fac  excepţie  de  la prevederile  alin.(1)  
instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 Monitorizarea şi   controlul   respectării   
prevederilor alin  şi  se fac r de către 
Inspecţia Muncii 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.73 se elimina deoarec e absorbit 
de definitia dizabilitatii. 
Se introduce o noua litera n) 
 
 
Vechiul art. 74 devine actualul art.58. 
La art.74 vechi  s-a eliminat alin.1 
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(4)
.(1) (2) luna



60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.59.- (1) Autorităţile prevăzute de lege au obligaţia 
să elibereze autorizaţia de construcţie pentru clădirile 
de utilitate publică numai în condiţiile respectării 
prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis 
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. 
(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi pentru clădirile de 
locuit care se construiesc ori pentru care se realizează 
lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere 
şi/sau de modernizare, cu finanţare din fonduri 
publice. 
Adaptarea accesului în clădirile aflate în 
patrimoniul public sau privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale se face şi în 
condiţiile când nu se realizează lucrările prevăzute la 
alin.(2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, 
locatari ai acestora. 

Art. 59 este nou introdus. 
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Art. 59.(1)Angajatorii care incadreaza in munca 
persoane cu dizabilitati au obligatia efectuarii adptarilor 
rezonabile care constau din: 
a)modificarea programului de lucru sau 
individualizarea lui; 
b)achiziţionarea  echipamentelor şi a dispozitivelor 
adecvate sau adaptarea celor existente ; 
c)ajustarea sau modificarea procesului şi a 
materialelor de instruire, în raport cu dizabilitatea 
persoanei în cauză;  
d)orice alte adaptări pe care nevoile persoanei cu 
dizabilităţi le impun. 
 (2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durata 
nedeterminată persoane cu dizabilităţi primesc pe o 
perioadă de 18 luni pentru fiecare astfel de persoană o 
sumă lunară reprezentând 1,5 salarii minime brute pe 
ţară. 
(3) Angajatorii care încadrează persoane în condiţiile 
art. 59 alin (1) sunt obligaţi să menţină raporturile de 
muncă ale acestora cel puţin 3 ani, de la data încheierii 
contractului de muncă. 
(4) Angajatorii care încetează din iniţiativa lor 
raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor 
cu dizabilităţi înaintea termenului de 3 ani prevăzut la 
alin. (3), sunt obligaţi să restituie, în totalitate, 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele 
încasate pentru fiecare persoana cu dizabilitati, plus 
dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de 
trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru 
somaj. 
(5)Prevederile alin (3) nu se aplică în situaţia în care 
încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc 
din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului 
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61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.60.- (1) Pentru a facilita accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, ca, până 
la data de 31 decembrie 2010, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să ia măsuri pentru: 
a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în 

comun aflate în circulaţie; 
b) adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de transport 

în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea 
prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în 
mijlocul de transport; 
c) montarea   panourilor   de   afişaj   

corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap 
vizual şi auditiv în mijloacele de transport public; 
d) să imprime cu caractere mari şi în culori 

contrastante rutele şi indicativele mijloacelor de 
transport în comun. 
(2) In termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, toţi operatorii de taxi au 
obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată 
transportului persoanelor cu handicap care utilizează 
fotoliu rulant. 
(3) Constituie discriminare refuzul conducătorului 

de taxi de a asigura transportul persoanei cu 
handicap şi a dispozitivului de mers. 
(4) Până  la  data  de  31   decembrie  2007,   
autorităţile administraţiei publice locale 
competente au obligaţia să ia măsuri pentru: 
a) adaptarea trecerilor de pietoni  de pe 
străzile şi drumurile publice conform prevederilor 
legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil; 
b) montarea sistemelor de semnalizare sonoră şi vizuală 
la intersecţiile cu trafic intens. 
(5) Câinele ghid care însoţeşte persoana cu 
handicap grav are acces liber şi gratuit în toate 
locurile publice şi mijloacele de transport. 
(6) Până la data de 31 decembrie 2010, 

administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de 
transport feroviar au următoarele obligaţii: 
a) să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile 
principale de tren. pentru a permite accesul persoanelor 
cu handicap care utilizează fotoliul rulant; 
b) să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile 
spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi. 

 
 

Art. 60 se introduce complet nou intrucat 
contextul impune acest lucru.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.60. Se interzice orice tip de  discriminare bazată 
pe dizabilitatea unei persoane în ce priveşte:  
a) solicitarea şi repartizarea unui loc de muncă, 
b) angajare, 
c) avansare, 
d) concediere, 
e) compensaţii, 
f)  perfecţionare profesională, 
g) în cazul concedierilor din motive neimputabile 
salariatului, precum şi ca urmare a expertizei medicale 
care constată inaptitudinea fizică şi/sau  psihică a 
salariatului, angajatul va sprijini acest salariat să-şi 
găsească un alt loc de muncă, în aceeaşi unitate sau în 
alta, potrivit pregătirii profesionale şi capacităţii sale 
de muncă, 
h) alte drepturi de angajat pe care le are orice altă 
persoană fără dizabilităţi 
 



62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. 

Art.61.- (1) în spaţiile de parcare de pe lângă clădirile 
de utilitate publică, precum şi în cele organizate vor fi 
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn 
internaţional cel puţin 4% din numărul total al locurilor 
de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru 
parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru 
persoane cu handicap. 
(2) Persoanele     cu    handicap     beneficiază     
de     un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de 
parcare. Autovehicolul care transportă o persoană cu 
handicap, posesoare de cârd, beneficiază de parcare 
gratuită. 
(3) Modelul cardului-legitimaţie va fi stabilit în 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi.  Eliberarea 
cârdurilor se face de către autorităţile administraţiei 
publice locale. 
(4) Costurile aferente dreptului prevăzut la 
alin.(2)  se suportă din bugetele locale. 
(5) în spaţiile de parcare ale domeniului public şi 

cât mai aproape de domiciliu, administratorul 
acestora repartizează locuri de parcare gratuită 
persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de 
astfel de parcare. 
(6) Constituie  contravenţie  parcarea  altor  mijloace   
de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 
semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane 
cu handicap. Fapta este constatată de agenţii de 
circulaţie sau de personalul de control cu atribuţii în 
acest sens. 
 
Art.62.- (1) Editurile au obligaţia să pună matriţele 
electronice utilizate pentru tipărirea cărţilor şi 
revistelor la dispoziţia persoanelor juridice autorizate 
care le solicită, pentru a le transforma în format 
accesibil persoanelor cu deficienţe de vedere sau de 
citire, în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze secţii 
cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficienţe 
de vedere sau de citire. 
 

Art. .- (1) Angajarea persoanei cu 61
dizabilitati în muncă  se realizează în următoarele 
forme: 
a) pe piaţa liberă a muncii; 
b) la domiciliu; 
c) în forme protejate. 
(2) Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
a) loc de muncă protejat; 
b) unitate protejată autorizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. - Persoanele cu  angajate la 62 (1) dizabilitati
domiciliu eneficiază, din orului, de  b partea angajat
transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi 
materialelor necesare în activitate, precum şi al 
produselor finite realizate. 

 48

(2)Persoanele cu dizabilităţi angajate la domiciliu 
îşi stabilesc singure programul de lucru, fapt care va fi 
stipulat în formă scrisă în contractul individual de 
muncă 
 

Vechiul art.75 devine actualul art.61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.76 devine actualul art.62. 
S-a renuntat la alin.1. 
Aliniatele se renumeroteaza corespunzator. 
La art.62 s-a introdus alin.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64. Art.63.- (1) Până la data de 31 decembrie 2006, 
operatorii de telefonie au următoarele obligaţii: 

a )  să  adapteze  ce l  pu ţ in  o  cabină  l a  o  
ba ter ie  de  telefoane publice, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

b) să furnizeze informaţii despre costurile serviciilor în 
forme accesibile persoanelor cu handicap. 

(2) Operatorii de servicii bancare au obligaţia să pună 
la dispoziţia persoanelor cu handicap, la solicitarea 
acestora, extrase de cont şi alte informaţii în formate 
accesibile. 
(3). Angajaţii operatorilor de servicii bancare şi poştale 
au obligaţia de a acorda asistenţă în completarea 
formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap. 
 
 

Art.  Unităţile protejate pot fi: 
itate juridică 

63. (1)
a)cu personal
b)fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, 
sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri 
din cadrul operatorilor economici,    instituţiilor  
publice    sau    din    cadrul    organizaţiilor
neguvernamentale, precum şi cele organizate de 
persoana cu autorizată,  în   condiţiile  dizabilitati 
legii,   să re  activităţi  economice   desfăşoa
independente. 
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(2) Autorizarea unităţilor protejate se face de către 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
prin agenţiile judeţene în colaborare cu Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
 

Vechiul art.77 devine actualul art.63. 
Alin. 2 de la art.63 se reformuleaza. 



65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.64- Până la data de 31 decembrie 2007, 
proprietarii de spaţii hoteliere au următoarele obligaţii: 
a) să adapteze  cel  puţin  o  cameră pentru  
găzduirea 
persoanei cu handicap care utilizează fotoliul rulant; 
b) să marcheze prin pavaj sau covoare tactile 
intrarea,recepţia şi să deţină harta tactilă a clădirii; 
c)         să monteze lifturi cu însemne tactile 

Art. - (I) Unităţile protejate autorizate .64
benefi ază de următoarele drepturi: ci
a)    scutire de plata taxelor de autorizare la 
înfiinţare şi de reautorizare; 
b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia 
ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să 
fie reinvestit pentru restructurare sau pentru 
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea 
locurilor de muncă protejate special organizarte, 
potrivit prevederilor prezentei legi; 
c) scutire de la plata parcărilor mijloacelor de 
transport pentru unităţile care acordă servicii 
persoanelor cu dizabilităţi; 
d) scutire de plata vămii pentru echipamentele 
tehnologice, maşini etc destinate amenajării speciale a 
locurilor de muncă protejate, special organizate pentru 
persoanele cu dizabilităţi 
e) al te  drep tur i  ş
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i  fac i l i tăţ i  ce  pot  f i  
acordate  de  autorităţi publice locale, din fondurile 
proprii ale acestora. 
(2)La începutul fiecărui an, unităţile protejate autorizate 
au obligaţia să prezinte raportul de activitate 
pentru anul precedent, Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap 
(3)Anual sau ori de câte ori este nevoie, 
Autoritatea Naţională pentru -Persoanele cu 
Handicap poate solicita Ministerului Finanţelor 
Publice efectuarea de controale asupra modului 
în care unităţile protejate autorizate au folosit sumele 
rezultate din drepturile de care au beneficiat. 
(4)Nerespectarea   obligaţiei   prevăzute   la   alin. 
(2)   se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei 
de funcţionare ca unitate
protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia şi cu 
obligaţia rambursării integrale a facilităţilor de care 
a beneficiat pe durata funcţionării ca
unitate protejată autorizată. 
(5) Procedura de suspendare sau retragere a 
autorizaţiei unităţilor protejate se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vechiul art.78 devine actualul art.64 
Alin.2 de la art.64 s-a reformulat. 
 
La art.64 s-a introdus lit.c) si d) 



66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. 
 
 
 
 
 

Art.65.- (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, 
publice sau private asigură, pentru relaţiile directe cu 
persoanele cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, 
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai 
limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. 
(2) Metodologia de autorizare a interpreţilor va fi 
aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei şi 
cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei, la propunerea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu 
consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din 
România, precum şi a organizaţiilor 
neguvernamentale din domeniul surdocecităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.66- (1) Autorităţile centrale şi locale publice, 
precum şi instituţiile centrale şi locale, publice sau de 
drept privat, au obligaţia de a asigura servicii de 
informare şi documentare accesibile persoanelor cu 
handicap. 
(2) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, serviciile de relaţii cu publicul vor afişa şi 
vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu 
handicap vizual, auditiv şi mental. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  (1) Persoanele cu  aflate în .65- dizabilitati
căutarea unui loc de muncă uncă  sau încadrate în m
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) cursuri de formare profesională; 
b) adaptare rezonabilă la locul de muncă; 
c) consiliere, în perioada prealabilă angajării şi pe 
parcursul angajării, precum şi în perioada de probă, 
din partea unui consilier specializat în medierea muncii; 
d) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 
de zile lucrătoare; 
e) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, 
acordat la desfacerea contractului individual de muncă 
din iniţiativa angajatorului, pentru motive neimputabile 
acestuia; 
f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în 

condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea 
comisiei de evaluare în acest sens. 
g) un spor de  integrare profesională de 10 % la salariul 

de bază acordat de angajator. 
(2) Finanţarea drepturilor prevăzute la alin.(l) lit.a) şi c) 
pentru persoanele cu  aflate în căutarea unui loc dizabilitati
de muncă se suportă ărilor pentru şomaj, în  din bugetul asigur
condiţiile legii. 
 
Art. - Angajatorii   persoanelor   cu     66 dizabilitati
beneficiază   de următoarele drepturi: 
a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor 
aferente adaptării locurilor de muncă protejate şi 
achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul 
de producţie de către persoana cu ; dizabilitati
b) deducerea, la calculul profitu pozabil, a cheltuielilor cu lui im
transportul  al persoanelor cu  dus-intors dizabilitati
de la dom muncă, precumiciliu la locul de  şi a 
cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al 
produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu 
dizabilitati, angajată pentru muncă la domiciliu; 
c) decontarea, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

a cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi 
reconversie profesională şi de încadrare în muncă a 
persoanelor cu dizabilitati
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; 
d) o subvenţie de la stat, în condiţiile Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
 
 
 

Vechiul art.79 devine actualul art.65. 
Se introduce lit.g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.80 devine actualul art.66. 



68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. 

Art.67.- (1) Până la data de 31 decembrie 2007, 
autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru: 
a)   aceesibilizarea  paginilor  de   internet  proprii,   în 
vederea  îmbunătăţirii  accesării  documentelor  
electronice  de  către persoanele cu handicap vizual şi 
mental; 
b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice; 
c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext 
pentru persoanele cu handicap auditiv. 
(2) în achiziţia de echipamente şi soft-uri,  
instituţiile publice vor avea în vedere respectarea 
criteriului de accesibilitate. 
 
Art.68-  (1)  Până  la  data de 31  decembrie 
2007,  posturi le  de televiziune publice şi private au 
obligaţia: 
a) să   introducă   sistemul   de   descriere   vocală,   în 
intervalele de timp posibile, secvenţele vizuale din filme 
documentare şi filme artistice; 
b) să subtitreze şi să interpreteze, în limbaj mimico- 
gestual, principalul buletin de ştiri şi cel puţin o 
emisiune de ştiri şi de interes public pe zi; 
c) să  dubleze,  de voce,  cel  pu ţ in  50% din 
totalul  filmelor documentare străine cu caracter 
documentar. 
(2) Posturile publice de televiziune au obligaţia 
să transmită, cel puţin o dată pe lună, un fim artistic 
cu descriere audio a imaginilor. 
 
 

CAPITOLUL  IV 
Sectiunea 1  
Dreptul la protectie sociala si ajutor social financiar 
Art.67 Orice persoană cu dizabilităţi,  indiferent de 
tipul dizabilităţi beneficiază de toate măsurile de 
protecţie socială prevazute in prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
Art.68(1) In baza certificatului de încadrare într-o 
formă de dizabilitate, persoana cu dizabilităţi îşi intră 
în drepturi la data emiterii certificatului. 
(2) Pentru obţinerea drepturilor prevăzute de prezenta 
lege, persoana cu dizabilităţi sau reprezentantul său 
legal prezintă autorităţii administrative locale 
competente dosarul administrativ, care conţine : 

a)cerere tip  
b)copie după certificatul de încadrare într-o 

formă de dizabilitate 
c)copie după certificatul de naştere 
d)copie după buletin sau carte de identitate, 

(3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în 
condiţiile prevăzute la art.13 alin.(3). 
(4) Plata prestaţiei  sociale  se  face  începând  cu  
luna următoare depunerii cererii şi încetează cu 
luna următoare încetării dreptului la prestaţia 
socială respectivă. 

 
 
Vechiul art.53 alin.1 se reformuleaza si 
devine actualul art.67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce alin.1 de la art.68 complet nou. 
 
 
 
Vechiul art.53 alin.2 devine art.68 alin.2. 

 
 
 
 
 
 
Alin.3 si 4  de la vechiul art. 53 devin alin.  3 
si 4 de la actualul  art.68. 
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70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71. 

 
CAPITOLUL V 

Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în 
muncă 

 Art.69.- (1) Orice persoană cu handicap care doreşte să 
se integreze sau să se reintegreze în muncă, are acces 
la evaluare şi orientare profesională, indiferent de 
vârstă, tipul şi gradul de handicap. 
(2)Persoana cu handicap  participă  activ în 
procesul evaluării şi orientării profesionale, are acces 
la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor 
şi aptitudinilor sale. 
(3) Datele şi informaţiile personale colectate 
în cursul procesului de evaluare şi orientare 
profesională sunt confidenţiale şi pot fi utilizate 
numai în interesul şi cu acordul persoanei cu 
handicap în cauză. 
 
Art.70.- (1) Beneficiază de orientare 
profesională, după caz, persoana cu handicap care 
este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare 
în vederea integrării profesionale, persoana care nu are un 
loc de muncă, cea care nu are experienţă profesională 
sau cea care, deşi încadrată în muncă, doreşte 
reconversie profesională. 
(2)Persoana   cu   handicap   sau,   după   caz,   
familia, reprezentantul legal al acesteia, sunt 
principalul factor de decizie cu privire la orientarea 
profesională. 
(3) Formarea profesională a persoanelor cu 
handicap se organizează,   conform  legii,  prin  
programe  de  iniţiere,  calificare, recalificare, 
perfecţionare şi specializare. 
 

 
 
Alin 5 de la art.54  se regaseste in  noul 
art.69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.54 alin 1 se reformuleaza si 
devine art.70 (1). 
Vechiul art.54 alin.4 se reformuleaza si 
devine art.70.(2). Indiferent de modificarile in 
plan economic prezentul articol ramane 
mereu actual. 
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Art.69 Persoanele cu dizabilităţi grave, accentuate si 
medii, indiferent de dizabilitate si varsta  au dreptul în 
baza Certificatului de încadrare într-o formă de 
dizabilitate la ajutor social financiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.70. (1) Copii cu dizabilitati indiferent de 
dizabilitate beneficiaza, inclusiv cu dizabilitati HIV / 
SIDA beneficiaza de alocatie de stat in cuantum de 
50% din salariul mediu net pe economie. 
(2) Persoanele adulte cu dizabilitati, indiferent de 
dizabilitate care nu au nici o alta sursa de venit  
beneficiaza de o indemnizatie lunara  echivalenta cu 
salariul mediu pe economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. 

Art.71- (1) în vederea asigurării evaluării, orientării, 
formării şi reconversiei profesionale a persoanelor cu 
handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 
a) să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind 
orientarea profesională a persoanelor cu handicap; 
b)să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupaţii necesare 
în domeniul handicapului; 
c)să coreleze pregătirea profesională a persoanelor cu 
handicap cu cerinţele pieţei muncii; 
d)să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi 
orientare  profesională în  orice  meserie,  în  funcţie  
de  abilităţile persoanelor cu handicap. 
(2) Evaluarea şi orientarea profesională  a adulţilor 
cu handicap se realizează de către comisia de evaluare, în 
condiţiile legii. 
 
Art.72.- (1) Persoanele cu handicap au dreptul să li se 
creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita profesia, 
meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi  menţine un 
loc de muncă ,  precum şi  pentru a promova profesional. 
(2) în    realizarea    drepturilor    prevăzute    la    alin.(l), 
autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: 
a) să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu 
handicap încadrată în munca reprezintă o valoare 
adăugată pentru 
societate şi, în special, pentru comunitatea căreia îi aparţine; 
b)să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi 
accesibil persoanelor cu handicap 
c)să creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca 
persoana cu handicap să poată alege forma de 
conversie/reconversie profesională  ş i  locul  de 
muncă ,  în  conformitate cu poten ţ ialul  ei  funcţional; 
d)să  înfiin ţeze ş i  să  sus ţ ină  complexe de servicii ,  
formate din unităţi protejate autorizate şi locuinţe protejate; 
e)să  in i ţ i eze  ş i  să  dezvol te  forme de  s t imulare  a  
angajatorilor, în vederea angajării şi păstrării în muncă a 
persoanelor cu handicap; 
f)să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe de 
desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap; 
 

inistratiei publice .  
 

Se introduce art.71 complet nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. 6,7,8  de la vechiul  art.54 se regaseste 
in actualul art.72. 
Se elimina alin. 2, 3, 9 de la vechiul art.54 
fiind discriminatoriu. 
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Art. 71.  Pentru persoanele cu dizabilităţi care au  alte 
surse de venit legale, cuantumul ajutorului social 
financiar îl constitue diferenţa până la un salariu 
mediu brut pe economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 72. Nu  beneficiază de prevederile art.70(2) şi 
art.71 persoanele cu dizabilităţi care sunt îngrijite sau 
protejate în internate, in centre rezidenţiale publice 
sau private finanţate, de la bugetul de stat, cu excepţia 
centrelor de tip respiro, in care se asigura intretinere 
completa din partea autoritatii adm

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. 
 
 

g)să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, 
respectiv consiliere pentru persoana cu handicap şi 
familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare 
asistată şi altele asemenea; 
h) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a 
persoanelor cu handicap; 
i)să realizeze/actualizeze permanent baza de date, 
pentru  evidenţierea ofertei  de muncă  din  rândul  
persoanelor  cu handicap; 
j) să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea 
creşterii gradului de conştientizare/sensibilizare a 
comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi 
contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa muncii; 
k) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu 
persoanele juridice, publice sau private, programe şi 
proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de 
ocupare; 
1) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi 
conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor 
persoanelor cu handicap 
 

 Art.73.- (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a 
munci şi de a realiza venituri în conformitate cu 
legislaţia muncii, precum şi cu dispoziţiile speciale din 
prezenta lege. 
(2) în sensul prezentei legi şi numai în contextul 
încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se 
înţelege şi persoana invalidă gradul III; prin contract 
individual de muncă se înţelege şi convenţia 
individuală privind raporturile de muncă din 
organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti, iar prin angajat 
se înţelege şi membru cooperator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.  73. Beneficiază de prestaţia socială prevăzută 
la art.70 alin (1)  şi familia sau reprezentantul legal 
al copilului cu grave,  accentuat sau mediu  dizabilitati 
pe perioada în n îngrijire, supraveghere şi  care îl are î
întreţinere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.54 alin.(5) devine actualul art.73 
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75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. 

Art.74.- (1) Persoanele cu handicap pot fi 
încadrate în muncă conform pregătirii lor 
profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin 
certificatul de încadrare în grad de handicap, 
emis de comisiile de evaluare de la nivel 
judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(2)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private care au cel puţin 50 
de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 
4% din numărul total de angajaţi. 
(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice publice sau private, care nu angajează 
persoane cu handicap în condiţiile prevăzute   la  
alin.(2),  pot  opta pentru  îndeplinirea  uneia  
dintre următoarele obligaţii: 
a) să plătească lunar, către bugetul de stat, o sumă 
reprezentând 50% din salariul de bază minim brut 
pe ţară, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu handicap; 
b)să achiziţioneze produse sau servicii de la 
unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, 
în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de 
stat, în condiţiile prevăzute la lit.a). 
(4) Fac  excepţie  de  la prevederile  alin.(2)  
instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
(5) Monitorizarea  şi   controlul   respectării   
prevederilor alin.(2) şi (3) se fac de către Inspecţia 
Muncii. 

 
Art.75.- (1) Angajarea persoanei cu 
handicap în muncă  se realizează în următoarele 
forme: 
a)pe piaţa liberă a muncii; 
b)la domiciliu; 
c)în forme protejate. 

2) Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
c) loc de muncă protejat; 
d) unitate protejată autorizată. 

 
 

Art.74. Ajutorul social bănesc se asigură prin 
bugetul de stat şi este gestionat de către Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea 2 
Transport gratuit 
Art.75- Autorităţile administraţiei publice locale au 
oblig ia să ia următoarele măsuri specifice în aţ
vederea asigurării transportului în comun a 
persoanelor cu  dizabilitati:
a)   să  achizi ijloace   de  transport  în  ţioneze  m
comun adaptate; 
b)     să adapteze mijloacele de transport în comun 
aflate în circulaţie în  limitele tehnice posibile,  
conform  reglementărilor în vigoare; 
c)     să realizeze,  în  colaborare  sau  în  
parteneriat  cu persoanele juridice publice 
sau private, programe de transport al
persoanelor cu . 

Alin 10 de la vechiul art 54 se reformuleaza si 
devine actualul art.74 
Alin.11 de la vechiul art.54 se elimina 
deoarece se regaseste  in art.70 alin (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.20 este preluat si  devine actualul 
art.75. 
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77. 
 
 
 
 
 
 
78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.76.- Persoanele cu handicap angajate la 
domiciliu beneficiază, din partea angajatorului, de 
transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime 
şi materialelor necesare în activitate, precum şi 
al produselor finite realizate. 
 
 

Art.77.- (1) Unităţile protejate pot fi înfiinţate 
de orice persoană fizică sau juridică, de drept 
public sau privat, care angajează persoane cu 
handicap. 
(2) Unităţile protejate pot fi: 
a) cu personalitate juridică; 
b) fără personalitate juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte 
structuri din cadrul operatorilor economici,    
instituţiilor   publice    sau    din    cadrul    
organizaţiilor 
neguvernamentale, precum şi cele organizate de 
persoana cu handicap autorizată,  în   condiţiile  
legii,   să  desfăşoare  activităţi  economice 
independente. 
(3) Procedura  de   autorizare   a  unităţilor  
protejate   se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
 

Art.76. Persoanele cu dizabilităţi indiferent de 
dizabilitat si varsta precum şi însoţitorii, asistenţii 
personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora beneficiază de gratuitate la transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de 
suprafaţă, precum  şi cu metroul, adaptate nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi. 
Art.77. Legitimaţia pentru transportul urban cu 
mi de transport în comun de suprafaţă este jloace 
valabilă pe întreg teritoriul ţării, fiind recunoscută 
de toate regiile de transport local. 

Vechiul art.21 alin.1,2 se reformuleaza si 
devine art.76.  
 
 
 
 
 
Vechiul art.21 alin.(3) devine actualul art.77. 
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79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.78.- (I) Unităţile protejate autorizate 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a)scutire de plata taxelor de autorizare la 
înfiinţare şi de reautorizare; 
b)scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia 
ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire 
să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru 
achiziţionarea de echipamente tehnologice, 
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau 
amenajarea locurilor de muncă protejate, în 
condiţiile Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c )a l te  drep tur i  ş i  fac i l i tăţ i  ce  pot  f i  
acorda te  de  autorităţi publice locale, din 
fondurile proprii ale acestora. 
(2) La începutul fiecărui an, unităţile protejate 
autorizate au obligaţia să prezinte raportul de 
activitate pentru anul precedent,Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
(3) Anual sau ori de câte ori este 

nevoie, Autoritatea Naţională pentru -
Persoanele cu Handicap poate solicita 
Ministerului Finanţelor Publice efectuarea de 
controale asupra modului în care unităţile 
protejate autorizate au folosit sumele rezultate din 
drepturile de care au beneficiat. 
(4) Nerespectarea   obligaţiei   prevăzute   la   
alin. (2)   se sancţionează cu suspendarea 
autorizaţiei de funcţionare ca unitate 
protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia şi cu 
obligaţia rambursării integrale a facilităţilor de 
care a beneficiat pe durata funcţionării ca 

unitate protejată autorizată. 
(5) Procedura de suspendare sau retragere a 
autorizaţiei unităţilor protejate se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
 

Vechiul art.22 se reformuleaza si devine 
actualul art.78. 

Art.78. Persoanele cu dizabilităţi, indiferent de 
dizabilitate si varsta,  însoţitorii, asistenţii personali 
şi asistenţii personali profesionişti ai acestora 
beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, pe toate tipurile de tren de persoane 
(personal, accelerat, rapid, intercity), la clasa a II-a, 
cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, 
în limita a 12 călătorii dus – întors pe an. 
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80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.79.- (1) Persoanele cu handicap aflate în 
căutarea unui loc de muncă sau încadrate în 
muncă beneficiază de următoarele drepturi: 
a)cursuri de formare profesională; 
b)adaptare rezonabilă la locul de muncă; 
c)consiliere, în perioada prealabilă angajării 
şi pe parcursul angajării, precum şi în 
perioada de probă, din partea unui consilier 
specializat în medierea muncii; 
d)o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel 
puţin 45 de zile lucrătoare; 
e)un preaviz plătit, de minimum 30 de zile 
lucrătoare, 
acordat la desfacerea contractului individual de 
muncă din iniţiativa angajatorului, pentru motive 
neimputabile acestuia; 
f)posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe 
zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de 
recomandarea comisiei de evaluare în acest sens. 
(2) Finanţarea drepturilor prevăzute la alin.(l) 
lit.a) şi c) pentru persoanele cu handicap aflate în 
căutarea unui loc de muncă se suportă din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. 
Art.80.- Angajatorii   persoanelor   cu   handicap   
beneficiază   de următoarele drepturi: 
a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a 
sumelor aferente adaptării locurilor de muncă 
protejate şi achiziţionării utilajelor 
şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie 
de către persoana cu handicap; 
b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a 
cheltuielilor cu transportul persoanelor cu 
handicap de la domiciliu la locul de muncă, 
precum şi a cheltuielilor cu transportul 
materiilor prime şi al produselor finite la şi de la 
domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru 
muncă la domiciliu; 
c)decontarea, din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, a cheltuielilor specifice de pregătire, 
formare şi orientare profesională şi de încadrare în 
muncă a persoanelor cu handicap; 
d) o subvenţie de la stat, în condiţiile Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurăriior pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.79. Costurile pentru gratuitatea transportului 
urban a persoanelor cu dizabilităţi se asigură de la 
bugetul consiliilor locale , iar costurile pentru 
transportul interurban se asigură de la bugetul 
consililor judetene prin hotarari ale consiliilor 
locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea 3  
Insotitor si  asistent personalr  
Art.80 Au dreptul la însoţitor persoanele: 

a)cu dizabilităţi auditive accentuate ; 
b)cu dizabilitati vizuale accentuate ; 
c)cu dizabilităţi grave indiferent de 

dizabilitate ; 
d)cu dizabilităţi grave internate în spital, pe o 

perioadă determinată, cu permisiunea medicului. 
 
 

 
 

Vechiul art.21 alin (4) si (5) se reformuleaza si 
devine actualul art.79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reformuleaza denumirea vechii Sectiuni  2 – 
Asistent personal si aceasta devine Dreptul la 
asistent personal si insotitor.  
Se introduce art.80 complet nou. 
 



82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  VI 
Incadrarea în grad de handicap 
Art.81.- (1) Persoanele cu handicap 
beneficiază de drepturile prevăzute la art.6 pe 
baza încadrării în grad de handicap, în raport cu 
gradul de handicap. 
(2) încadrarea în grad şi tip de handicap 
a copiilor şi adulţilor cu handicap se face de către 
comisia pentru protecţia copilului, respectiv 
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, organe de specialitate ale consiliilor 
judeţene, după caz, locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
(3) Criteriile   medico-psiho-sociale   pe   baza   
cărora  se stabileşte încadrarea în grad de handicap 
sunt aprobate prin ordin comun al ministrului 
sănătăţii şi al secretarului de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, în cazul copiilor, respectiv al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, în cazul adulţilor. 
 
Art.82- (1) Gradele de handicap sunt: uşor, 
mediu, accentuat şi grav. 
(2) Tipurile   de  handicap   sunt:   fizic,   vizual,  
auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, 
HIV/SIDA, asociat, boli rare. 
 

 
 

 
Art.81 Persoana cu dizabilităţi care beneficiază de 
însoţitor primeste pentru plata acestuia o 
indemnizaţie lunară echivalentă cu salariul minim  
pe economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. (1) Persoana cu  are 82- dizabilitati grave
dreptul, în baza evaluării e, la socio- psiho-medical
un asistent personal, indiferent de dizabilitate si 
varsta.  

 
Art.81 este complet nou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.31 se reformuleaza si devine 
alin.(1) de la art.82 
La art. 82 se introduce alin.2 complet nou.  
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(2) De la prevederile alin.1 fac exceptie copiii cu 
dizabilitati grave, indiferent de dizabilitate, cu varsta 
cuprinsa intre 0 si 3 ani care sunt in grija parintilor  
beneficiari ai concediului pentru ingrijirea copilului 
 

 
 



84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.83.- (1) Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, denumită în continuare 
comisia de evaluare, are următoarele atribuţii 
principale: 
a) stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, 
după caz, orientarea profesională a adultului 
cu handicap, capacitatea de muncă; 
b) stabileşte    măsurile de protecţie a 
adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
 c) reevaluează periodic  sau  Ia sesizarea  
direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
încadrarea în grad de handicap, orientarea 
profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie 
a adulţilor cu handicap; 
d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie 
stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acesteia s-au 
modificat; 
e) soluţionează cererile privind eliberarea 
atestatului de asistent personal profesionist; 
f) informează adultul cu handicap sau 
reprezentantul legal al acestuia cu privire la 
măsurile de protecţie stabilite; 
g) promovează drepturile persoanelor cu 
handicap, în toate activităţile pe care le întreprinde. 
(2)Comisia de evaluare îndeplineşte orice alte 
atribuţii prevăzute de lege. 
(3) Organizarea şi metodologia de funcţionare a 
comisiei de evaluare se reglementează prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

Art. - (1) Poate fi încadrată cu contract 83
indi dual de muncă în funcţia de asistent personal vi
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a)are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 
b)nu   a   fost   condamnată  pentru   săvârşirea   
unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea ocupaţiei de asistent personal; 
c)are capacitate deplină de exerciţiu; 
d)are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată 
de medicul de familie sau pe baza unui examen 
medical de specialitate; 
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului 
general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor 
până la gradul al IV-iea inclusiv ale persoanei cu  
dizabilitati grave, precum şi cu excepţia soţului sau 
soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la 
propunerea asistentului social din cadrul aparatului 
propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială 
îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care 
urmează să îndeplinească funcţia de asistent 
personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap poate aproba derogarea de la 
îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor 
persoane. 
(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal 
persoanele care beneficiază de concediu pentru 
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în 

cazul copilului cu  de până la 3 ani. 

Vechiul art. 32 devine actualul art.83. 
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85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.84.- în vederea exercitării în mod 
corespunzător a atribuţiilor ce revin comisiei de 
evaluare, se înfiinţează serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap, în 
cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. - (1) Pentru  activitatea desfăşurată pe  84
baza contractului individual de muncă, asistentul 
personal are următoarele drepturi: 
a)angajare cu carte de muncă, pe perioadă 
determinată sau nedeterminată, cu un salariu lunar 
echivalent salariului mediu brut pe economie, fără 
alte sporuri  
b)program de lucru care să nu depăşească în 
medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână; 
c)concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale 
aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;. 
c)transport urban gratuit în condiţiile 
prevăzute la art.76; 
d) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art.78 
2)Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura 
persoanei cu  un înlocuitor dizabilitati grave
al 
asistentului personal, inclusiv în cazul în care 
asistentul personal este rudă până la gradul al IV-
lea a acesteia. 
(3)In   situaţia  în  care   angajatorul   nu  poate  
asigura înlocuitor al asistentului personal, 
persoanei cu  i se acordă o dizabilitati grave
indemnizaţ  net al asistentului ie echivalentă cu salariul
personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro. 

Vechiul art.33 devine actualul art.84. 
Lit. a) de la art.33 s-a reformulat  pentru a nu 
se mai reveni indiferent de modificarile din 
sectorul economic al tarii. 
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86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87. 

 Art.85.- (1) Odată cu elaborarea certificatului 
de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia 
de evaluare are obligaţia de a elabora 
programul individual de reabilitare şi integrare 
socială a adultului cu handicap. 
(2) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială, comisia de 
evaluare se va consulta obligatoriu cu persoana 
cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, 
precum şi cu 
specialişti din diferite domenii, după caz. 
(3) Certificatul prevăzut la alin.(l) dă dreptul 
adultului cu handicap de a beneficia de 
prevederile prevăzute de lege pentru gradul de 
handicap respectiv. 
(4)  Programul individual de reabilitare şi 
integrare socială prevăzut la alin.(l) se 
întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.86.- Lucrările de secretariat ale comisiei 
de evaluare sunt asigurate de un secretariat, 
care funcţionează în cadrul direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  Asistentul personal are următoarele obligaţii 85-
prin ale: cip
a)să participe, o dată la doi ani, la instruirea 
organizată de angajator; 
b)să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul 
de recuperare pentru copilul cu  grave dizabilitati
respectiv planul individual de servi  persoanei cii al
adulte cu  grave;   dizabilitati
c)să cu  presteze pentru persoana dizabilitati 
grave toate activităţile şi serviciile p  revăzute în
contractul individual de muncă, în fişa postului şi în 
planul de recuperare pentru copilul cu    dizabilitati
grave, respectiv în planul individual  de servicii al
persoanei adulte cu   grave; dizabilitati
d)să ă-credinţă  şi   trateze  cu  respect,  bun
înţelegere persoana cu   grave şi să nu dizabilitati
abuzeze fizic, psihic sau m tarea acestuia; oral de s
e)să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a persoanei cu  grave şi alte dizabilitati
situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de lege. 
 
 
Art. - (1) Contractul individual de muncă al .86
asist ului personal se încheie cu primăria ent
localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu 
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dizabilitati grave, după caz, în termen de maximum 
30 zile de la data înregistrării cererii. 
(2)Contractul individual de muncă   se  
întocmeşte    în 3 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă, iar cel de al treilea 
exemplar se transmite direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea 
acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vechiul art.34 devine actualul art.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art. 35 se transforma si devine actualul 
art.86 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL VII 
Parteneriate 
Art.87.- în activitatea de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu 
handicap, Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale întreţin relaţii de dialog, 
colaborare şi parteneriat cu organizaţiile 
neguvernamentale ale persoanelor cu handicap 
sau care reprezintă interesele acestora, precum şi 
cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu 
activitate în domeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Modalităţile şi condiţiile de încheiere şi 
încetare a contractului individual de muncă al 
asistentului personal sunt cele prevăzute de 
Legea nr.53/2003  Codul muncii,  cu 
modificările  şi completările ulterioare; în cazul 
decesului persoanei cu  i grav, contractul dizabilitat
individual de muncă al ului personal va  asistent
înceta de drept dupa  15 zile lucratoare de la data 
decesului persoanei cu dizabilitati. 
 (4)Contractul   individual   de   muncă   se  
suspendă   pe perioada în care asistentul 
personal nu are în îngrijire persoana cu 
dizabilitati grave, precum şi în alte cazuri prevăzute 
de lege. 
 
Art. 87.Angajatorul se ocupă de instruirea prealabilă 
a asistentului personal şi va organiza anual cursuri de 
instructaj.  
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Lit.3 de la vechiul art.35 se completeaza cu 
expresia « incepand cu urmatoarea luna 
calendaristica » pentru a fi in concordanta cu 
prevederile prevazute in Codul Muncii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce un nou articol 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.88.- (1) Se înfiinţează, pe lângă Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Comitetul de 
analiză a problemelor persoanelor cu handicap cu rol 
consultativ, în următoarea componenţă: 

a)preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap; 

b)preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din 
România; 
c)reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului; 
d)reprezentant al    Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 
e) reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale 
pentru protecţia drepturilor omului; 
f) reprezentanţi ai organismelor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, precum şi ai altor 
organisme de drept public sau privat din domeniu, cu 
statut de membri nepermanenţi, în funcţie de 
problemele ce urmează a fi soluţionate. 
(2) Comitetul are următoarele atribuţii: 

  a) emite avize consultative cu privire la proiectele de 
acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor 
cu handicap, iniţiate de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap sau de alte autorităţi competente; 
b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu 
handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale acestora; 
c)sesizează   organele   competente   cu   privire   
la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
(3) Comitetul se întruneşte în şedinţe ordinare 

trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare, ori de 
câte ori este necesar. 
(4) Convocarea    membrilor    se    realizează    
de    către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
 (5) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în 
orice alt loc pe care aceasta îl propune. 
(6) Secretariatul Comitetului se asigură de către 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. Autorităţile administraţiei publice locale au 88.
oblig ia să prevadă în bugetul local sumele necesare aţ
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din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte 
drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. 
 
 
 
 

Vechiul art.36 devine actualul art.88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   



 
 
 
 
90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. 

(7) Modul de organizare şi funcţionare se aprobă 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 
 
Art.89.- (1) La nivelul judeţelor şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti se vor 
înfiinţa, pe lângă direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, comitete de analiză a problemelor 
persoanelor 
cu handicap. 
(2) Infiinţarea, precum şi modul de 
organizare şi funcţionare se aprobă prin 
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
Art.90 - Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, în parteneriat cu Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii din România, stabileşte terminologia şi 
criteriile specifice persoanelor cu handicap, în 
vederea efectuării recensământului naţional 

 
 
 
 
Art. . Serviciul public de asistenţă socială dispune 89
efec rea de controale periodice asupra activităţii tua
asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport 

consiliului local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.  (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea 90.-
necorespunzătoare de către asistentul personal a 
obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în sarcina 
lui, precum şi a celor prevăzute în contractul 
individual de muncă atrage răspunderea 
disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în 
condiţiile legii. 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(l) se aplică şi 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului sau 
adultului cu  grave, după caz.  dizabilitati
 
 
 

 
 
 
 
Vechiul art.36 alin .(2) devine actualul art.89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.37 devine actualul art.90. 
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92. CAPITOLUL VIII 
Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap 
Art.91.- (1) Protecţia persoanelor cu 
handicap se finanţează din următoarele surse: 
a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi 
muncipiilor; 
b) bugetele    locale    ale   judeţelor,    
respectiv    ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
c) bugetul de stat; 
d) contribuţii lunare de întreţinere a 
persoanelor cu handicap, care beneficiază de 
servicii sociale în centre; 
e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile 
legii. 
(2) Costul   mediu   lunar   de   întreţinere   

în   centrele rezidenţiale pentru persoane cu 
handicap, precum şi nivelul contribuţiei lunare de 
întreţinere, datorate de adulţii cu handicap asistaţi în 
centre sau 
de susţinătorii acestora, se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap. 
(3) Pentru anumite servicii sociale furnizate 

persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în 
condiţiile stabilite de furnizorii de servicii 
sociale publici sau privaţi acreditaţi, cu 
avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap. 
 
 

Art. (1) Adultul cu  grave poate 91-  dizabilitati
opta ntru asistent personal pe  sau  însoţitor. 
(2)Persoanele cu au şi dizabilitati grav care 
calitatea de pensio validitate gradul I nari de in
pot opta între indemnizaţia pentru însoţitor, 
prevăzută la art.61 din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ultarioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de 
opţiune se menţine şi în cazul trecerii 
pensionarilor de invaliditate la pensia pentru 
limită de vârstă. 
 (3)Op ţiunea se exprimă  prin cerere 
adresată  în scris direcţiilor generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi devine 
valabilă 
numai pe baza acordului exprimat în scris al acesteia 
din urmă. 
(4)Direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului  judeţene,   respectiv   locale  
ale   sectoarelor   municipiului Bucureşti, vor 
comunica angajatorului, în termen de 5 zile, 
acordul pentru opţiunea exprimată în condiţiile 
prevăzute la alin.(3). 
 

Vechiul art.38 devine actualul art.91 
Alin.(1) de la vechiul art.38 s-a modificat 
pentru a evita discriminarea si a devenit 
alin.(1) de la art.91. 
 
 
 
 
Alin.(3) de la art.38 s-a eliminat deoarece 
continutul lui e cuprins la alin.(1).In concluzie 
aliniatele  au fost renumerotate 
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93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.92.- (1) Produsele şi serviciile realizate de 
centrele pentru persoanele cu handicap, aflate în 
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate către 
persoane fizice 
şi juridice. 
(2) Sumele obţinute în condiţiile prevăzute la 
alin.(l) se fac venit la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale în subordinea căreia 
funcţionează centrul respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. - (1)Plata indemnizaţiei lunare se asigură de 92
că rimăriile în a căror rază teritorială îşi are tre p
domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilitati 
grave. 
(2) Plata indemnizaţiei se face pe perioada 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad 
de , emis de comisiile de protecţie a dizabilitate
cop  comisiile de evaluare a persoanelor iilor sau de
adulte  cu
handicap, după caz. 
(3)     Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară 
părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului 
cu  grave care se află în internate sau 

ent aferente unităţilor sau 
instituţiilor de
învăţământ special, adulţii cu   grave sau  
reprezentanţii lor legali pe peri  care adulţii cu

  grave se află în centre rezidenţiale 
ţia centrului de tip respiro sau în 

alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în 
care se asigură întreţinere completă din partea 
autorităţii administraţiei publice ori persoanele cu 

i grave care sunt reţinute sau 
ate definitiv la o pedeapsă privativă de 

libertate, pe perioada reţinerii sau a detenţiei. 
 

Vechiul art. 39 devine actualul art.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

dizabilitati
centre de plasam

dizabilitati
oada în  

dizabilitati
publice, cu excep

dizabilitat
condamn
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94. Art.93.- (1) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap poate finanţa sau, după 
caz, cofinanţa, programe de interes naţional care au 
ca scop integrarea, incluziunea socială şi 
profesională a persoanelor adulte cu handicap, 
precum şi creşterea calităţii vieţii acestora. 
(2) Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(l), complementare acţiunilor finanţate la nivel 
local, pot avea următoarele obiective generale: 
a) realizarea investiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna 
funcţionare a serviciilor şi centrelor care asigură 
îngrijirea adulţilor cu handicap; 

b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în 
cadrul domeniului său de activitate; 

instruirea personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru 
persoanele cu handicap; 
informarea opiniei publice despre drepturile 
adulţilor cu handicap, prin campanii de mediatizare; 
e) orice alte obiective corespunzătoare 
domeniului de activitate a Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 
(3) Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(l) se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi  Familiei, pe baza 
fundamentărilor elaborate de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
(4) Metodologia de selectare şi finanţare a 
programelor de interes  naţional  se  aprobă prin  
ordin  al  preşedintelui  Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  - 93 Angajatorul asistenţilor personali are 
următoarele obligaţii: 
a)de a angaja şi salariza asistentul personal al 
persoanei cu  grave, în condiţiile legii; 
b)de a asigura pl ndemnizaţiei lunare, în cazul în 
care persoana cu  grave sau 
reprezentantul său legal entru aceasta, în 
condiţiile legii 

 dizabilitati
ata i

dizabilitati
 a optat p

 

Vechiul art.40 devine actualul art.93. 
Art.93 a fost reformulat fiind deficitar sub 
aspectul formularii normative 
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95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.94 - (1) Finanţarea sau, după caz, 
cofmanţarea programelor de interes naţional 
prevăzute la art.93 alin.(l), se asigură din 
următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile 
legii. 
(2)Sumele alocate din sursele prevăzute la alin.(l) 
vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
(3) în scopul finanţării programelor de interes 
naţional prevăzute la art.93 alin.(l). Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate 
aloca fonduri din bugetul propriu: 
a)serviciilor publice de asistenţă socială din 
subordinea 
consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
b)organismelor private autorizate, potrivit legii. 
(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor 
alin.(3) se face pe bază de convenţii, încheiate cu 
consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu 
organismele private autorizate potrivit legii. 

(5) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap poate finanţa proiecte din cadrul 
programelor de interes naţional ce 
urmează  să  fie realizate, pe bază  de 
conven ţie,  în colaborare cu ministere, cu 
alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau 
instituţii publice şi organisme private autorizate, 

potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Secţiunea a 4-a 
 Asistentul personal profesionist 
Art. - (1) Adultul cu grave sau 94 dizabilitati 
accentuate care nu di pune d e locuit, nu s e spaţiu d
realizează venituri sau realizează venituri de până la 
nivelul salariului mediu pe economie poate 
beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent 
personal profesionist. 
(2) Ingrijirea şi protecţia adulţilor cu 
d   grave sau accentuate de către asistentul izabilitati
personal profesionist se fac pe baza deciziei 
comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu 
dizabilitati judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
(3) La luarea deciziei referitoare la stabilirea 
asistentului personal profesionist se va lua in 
considerare opinia adultului cu  dizabilitati grave 
sau accentuate. 
(4) Contractul    de    muncă    al    asistentului  
personal profesionist se încheie de către direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti sau de către furnizorii de servicii sociale 
privaţi, acreditaţi în condiţiile legii. 
(5)Monitorizarea şi controlul activităţii de 
îngrijire şi protecţie a adulţilor cu dizabilitati 
grave şi accentuate de către asistent  ul personal
profesionist se fac de direcţiile generale de asistenţă 
socială şi
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti  şi de către 
furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în 
condiţiile legii. 
(6) Asistentul
dizabilitati 
majoratulu

 maternal care îngrijeşte copilul cu 
grave sau accentuate până la vârsta 
i poate opta să devină

asistent personal profesionist. 

 Vechiul art.41 devine actualul art. 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai coerenta exprimare  alin.(3) de la 
art.94 s-a reformulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alin.5 de la art.94 s-a completat textul 
pentru ca situatia o impunea. 
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96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.95.- Asociaţia Nevăzătorilor din România, 
Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din 
România, Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu 
Personal Handicapat din Cooperaţia 
Meşteşugărească, Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii din România pot primi, în condiţiile 
legii, subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, exclusiv în completarea veniturilor 
proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. - (1) Pentru fiecare adult cu 95 dizabilitati 
grave sau accentuate aflat în îngrijirea şi protecţia 
asistentului personal profesionist se acordă sumele 
necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrană, 
echipament, cazarmament, materiale igienico-
sanitare, precum şi sumele aferente acoperirii 
cheltuielilor de locuit. 
(2)Sumele prevăzute la alin.(l) se suportă din 
bugetul propriu al judeţului, respectiv al sectorului 
municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială îşi 
are domiciliul sau reşedinţa asistentul personal 
profesionist. 
(3)Cuantumul sumelor acordate în condiţiile 
alin.(l) se stabileşte prin hotărâre  a 
consiliului judeţean,  respectiv  local al 
sectorului  municipiului   Bucureşti   şi   nu  poate   
depăşi   cuantumul cheltuielilor efectuate pentru 
adulţii cu  asistaţi în centrele dizabilitati
rezidenţiale publice. 
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(4)Sumele necesare acoperirii cheltuielilor 
prevăzute la alin.(l), suportate de furnizorii de 
servicii sociale privaţi acreditaţi, se restituie 
acestora la cerere, de către direcţiile generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, pe baza documentelor 
justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii 
cererii. 
 
 

Vechiul art.42 devine actualul art.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a impus eliminarea alin.(5) de la vechiul art. 
42 deoarece nu se justifica. 



97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.96.- (1) Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap finanţează proiecte proprii, 
proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale cu 
activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu 
handicap, precum şi proiecte ale unităţilor protejate 
autorizate. 
(2) Metodologia de selectare şi finanţare a 
proiectelor se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap 
 
 

Art. (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei 96- 
adulţ r cu  grave sau accentuate, ilo dizabilitati
asistentul onist beneficiază de  personal profesi
următoarele drepturi: 
a)un salariu echivalent cu salariul mediu brut pe 
economie, fără alte sporuri; 
b)un spor de 25% calculat la salariul de bază, 
pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o 
persoană adultă cu  grave sau dizabilitati
accentuate, infectat HIV sau bolnav SIDA. 
(2)  Asistentul personal profesionist beneficiază şi 
de alte drepturi, după cum urmează: 

a)  consiliere cursuri de formare profesionala,
şi spriji  la,direcţiile n din partea pecialiştilor de
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau a furnizorilor
de servicii sociale, în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea şi 
protecţia persoanei adulte cu   grave dizabilitati
sau accentuate; 
   b)decontarea cheltuielilor de transport 
interurban şi cazare, în cazul în care 
deplasarea se face în interesul adultului cu 
dizabilitati grave sau accentuate, în condiţiile 
stabilite pentru personalul din sectorul bugetar; 
   c)transport urban gratuit, în condiţiile 
prevăzute la art.76. 
(3) Pe perioada concediului de odihnă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura 
persoanei cu  grave sau accentuate dizabilitati
un înlocuito tului personal r al asisten
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profesionist sau găzduirea într-un centru respiro 
 
 

Vechiul art.43 devine actualul art.96. 
 
S-a reformulat alin.a) de la vechiul art.43 si s-a 
eliminat alin.b) si  c). 
In concluzie aliniatele s-au renumerotat.  
 
 
 
 
 
La alin.(2) lit.a) de la art.96  s-a completat 
textul. 



98. 
 
 

CAPITOLUL IX 
Răspunderi şi sancţiuni 
Art.97.- (1) Constituie contravenţii următoarele 
fapte: 
a) nerespectarea  dispoziţiilor  art.13   alin.(l),   
art.16, art.17, art.18, art.19 alin.(3) şi (4), art.20, 
art.21 alin.(l) şi (2), art.22, art.26, art.27, art.30 
alin.(3), art.47 alin.(4), art.51 alin.(l), art.58-64,
art.65 alin.(l), art.66-68, art.69 alin.(3), art.74, 
art.79 se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 
5000 lei; 
b) nerespectarea    dispoziţiilor    art.61    
alin.(6)    se sancţionează cu amendă de la 200 lei 
la 1000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de 
pe locul de parcare respectiv; 

c) eliberarea de certificate de încadrare în 
grad de handicap,  cu încălcarea criteriilor 
prevăzute la art.81  alin.(3),  se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei. 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) se aplică 
persoanelor        fizice sau juridice vinovate. 
Constatarea   contravenţiei    şi    aplicarea  
amenzilor contravenţionale  prevăzute  la  
alin.(l)  se  fac  de  către  personalul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
împuternicit prin
ordin al preşedintelui acesteia 
(3) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se 
fac venit la bugetul de stat. 
(4) Prevederile   prezentului   articol   se   
completează  cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor,   aprobată  cu  modificări   şi   
completări  prin   Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(5) Prevederile prezentului articol se aplică 
începând cu 
data intrării  în vigoare  a normelor 
metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor prezentei legi. 
 
 
 

Art.. - (1) Condiţiile de obţinere a atestatului, 97
procedurile de atestare şi statutul asistentului 
personal profesionist se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

(2) Standardele minime obligatorii pentru 
asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu 

grave şi accentuate la asistentul personal 
 se elaborează de către Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi se aprobă 
prin ordin al preşedintelui acesteia. 

dizabilitati 
profesionist
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Vechiul art.44 devine actualul art.97 



 
99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.98 - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu 
de prestaţii sociale de către persoana cu handicap 
sau familia acesteia se recuperează de la aceasta, 
inclusiv dobânzile aferente. 
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile 
alin.(l), nerecuperate din cauza decesului persoanei 
cu handicap se recuperează, după caz, de la 
moştenitori, familie sau reprezentanţi legali, în 
condiţiile dreptului comun. 
 

Art. .- Asistentul personal profesionist are 98
urm toarele obligaţii principale; ă
a)să participe anual la instruirea organizată de 
angajator; 
b)să semneze un angajament, ca act adiţional la 
contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul 
individual de servicii al adultului cu dizabilitati 
grave sau accentuate; 
c)să presteze  pentru  adultul   cu   dizabilitati 
grave  sau accentuate toate activităţile şi serviciile 
prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa 
postului şi în planul individual de servicii; 
d)să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere 
adultul cu  grave sau accentuate şi să nu  dizabilitati
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acestuia; 
e)să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare survenită în starea fizică, psihică 
sau socială a adultului cu  grave sau  dizabilitati
accentuate şi alte situ atură să aţii de n
modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege 

Vechiul art.45 devine actualul art.98. 
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100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL X 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 Art.99.- Prevederile art.39 alin.(l) şi ale art.54 
alin.(4) şi (5) intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.100.- La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia prevederilor 
art.18 alin.(2) lit.d) şi e) şi ale alin.(5) şi art.19 
alin.(l) lit.a), b), c) e), f), q) şi r), care se abrogă 
începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
ătoare de către asistentul personal 

profesionist a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile 
legale în sarcina acestuia, precum şi a celor 
prevăzute în contractul individual de muncă, atrage 
răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, 
penală, a asistentului personal profesionist, în 
condiţiile legii 
 
 
 
 

 

Vechiul art.46 devine actualul art.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reformuleaza vechiul art.18 alin.1 si devine  
art.100. alin.1.  
 
 
 
 
Se reformuleaza vechiul art.18 alin.2 si 
devineart.100 alin. 2 . 
 
 
 
 
 
 
Se reformuleaza art.18 alin.2 lit. b) si devine 
art.100 alin. 3 . 
 
 
Vechiul alin 3 de la art.18 se scoate fiind 
cuprins in alin.2 de la art.100. 
 
Se reformuleaza art.18 alin.2 lit. b) si devine 
art.100 alin. 3 . 
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99.
necorespunz

Sectiunea 5 
Prioritati la locuinte. Dreptul la locuinte protejate.  
Art.100(1) Persoanele cu dizabilităţi precum şi 
reprezentanţii legali ai acestora pe perioada în care 
au în întreţinere un copil sau adult cu dizabilităţi, au 
prioritate la obţinerea unei locuinţe sociale din 
fondul locativ al statului sau al administraţiei 
publice locale.  
(2) Persoanele cu dizabilităţi precum şi 
reprezentanţii legali ai acestora pe perioada în care 
au în întreţinere un copil sau adult cu dizabilităţi, au 
dreptul la acordarea unei camere de locuit, 
suplimentar faţă de normele minimale de locuit  
prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere 
pentru locuinţele sociale din fondul locativ al 
statului sau al administraţiei publice locale. 
(3) Persoanele cu dizabilităţi precum şi 
reprezentanţii legali ai acestora pe perioada în care 
au în întreţinere un copil sau adult cu dizabilităţi 
beneficiază de stabilirea unei chirii la tariful minim 
prevăzut de lege.  
(4) Persoanele cu dizabilităţi precum şi 
reprezentanţii legali ai acestora aflaţi în casele 
naţionalizate  retrocedate foştilor propietari, 
beneficiază de prelungirea contractelor de 
închiriere până la obţinerea/repartizarea unei 
locuinţe corespunzătoare din fondul de stat. 
Cuantumul chiriei fiind de 20% din venitul obţinut 
legal de  către beneficiar. 
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102. 
 
 
 
 
 
 
103. 
 
 
 
 
 
 
104. 
 
 
 
 
105. 
 
 
 
 
106. 
 
 
 
 
 
 
107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.101.- în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi şi le va supune spre aprobare prin, hotărâre a 
Guvernului. 

 

Se introduce un nou art. 101. 
Se introduc art.114- art.119 deoarece situatia 
o impunea. 
 
 
 
 
Se introduce un nou art. 102 
 
 
 
 
 
 
Se introduce un nou art. 103. 
 
 
 
 
 
Se introduce un nou art. 104. 
 
 
 
 
Se introduce un nou art. 105. 
 
 
 
 
 
Se introduce un nou art. 106. 

Art. 101 Persoanele cu dizabilităţi precum şi 
reprezentanţii legali ai acestora pe perioada în care 
au în întreţinere un copil sau adult cu dizabilităţi au 
prioritate la  cumpărarea, la nivelurile inferioare de 
preţ, a unei  locuinţe din  domeniului public. 
 
 
Art. 102 Persoanele cu dizabilităţi a căror 
autonomie personală nu le permite independenţa, 
fără un spaţiu locativ propriu, aflate în 
imposibilitatea de a beneficia de îngrijirea unei 
persoane apte au dreptul la o  locuinţă protejată. 
 
 
Art. 103 Prin locuinţă protejată înţelegem un 
spaţiu locativ în care trăiesc între 2 şi 6 persoane cu 
dizabilităţi, în îngrijirea permanentă a unor părinţi 
sociali. 
 
 
Art.104. Prin părinţi sociali înţelegem persoanele 
atestate pentru îngrijirea permanentă a persoanelor 
cu dizabilităţi în locuinţe protejate. 
 
 
Art.105 Autorităţile publice sprijină investitorii 
sociali în efortul de a construi aceste locuinţe 
precum şi în efortul de a susţine funcţionarea  
locuinţelor protejate. 
 
 
Art.106. Investitorii sociali sunt persoane fizice 
şi/sau juridice, publice sau private, care se implică în 
construirea şi/sau susţinerea locuinţelor protejate. 
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108. 
 
 
 
 
 
 
109. 
 
 
 
110. 
 
 
111. 
 
 
 
 
 
112. 
 
 
 
113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sectiunea 6 
Asistenta juridica 
Art. 107 Fiecare persoană cu dizabilităţi are drepturi 
şi şanse egale cu ceilalţi membri ai societăţii, prin 
eliminarea tuturor barierelor care exclud sau 
limitează participarea socială. 
 
Art.108(1) Se interzice discriminarea pe bază de 
dizabilitate. Aceasta  include: discriminarea directă 
sau indirectă, nerealizarea de adaptări rezonabile, 
hărţuirea sau victimizarea prin orice mijloace. 
 
Art.109. Orice comportament discriminatoriu se 
sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art.110. Se interzice folosirea, prin mijloacele de 
comunicare în masă a termenilor sau expresiilor care 
ar putea aduce atingere vieţii şi demnităţii 
persoanelor cu dizabilităţi 
 
Art.111. Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de 
asistenţă juridică gratuită şi sunt scutite de taxa 
judiciară şi de taxa de timbru. 
 
Art.112.  (1) Persoana cu dizabilităţi care se 
adresează instanţelor de judecată pe probleme de 
discriminare legate de dizabilitate precum si hartuire 
si victimizare, beneficiază de asistenţă juridică 
gratuită şi este scutită de taxa judiciară şi de taxa de 
timbru 
(2) Onorariile apărătorilor sunt suportate din 
fondurile Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei. 
 
Art.113 ONG-urile de profil au dreptul să sesizeze 
instanţa de judecată în numele persoanei cu  
dizabilităţi care a suferit discriminare şi să o sprijine 
pe parcursul demersurilor procesuale.  
 

 
Se introduce art.107 complet nou. 
 
 
 
 
 
Se introduce art.108 complet nou. 
 
 
 
 
Se introduce art.109 complet nou 
 
 
 
Se introduce art.110 complet nou 
 
 
 
 
Se introduce art.111 complet nou 
 
 
 
Se introduce art.125 complet nou 
 



115. 
 
 
 
 
116. 
 
 
 
 
117. 
 
 
 
118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.114 Instanţa dispune ca dezbaterile să se facă în 
şedinţă secretă, dacă dezbaterea publică ar putea 
vătăma persoana cu dizabilităţi. 
  
 
Art.115 Persoana cu dizabilităţi poate refuza 
prezenţa la interogator, prevederile art. 225 din 
Codul de procedură civilă nefiind aplicabile. 
 
 
Art.116. Se înfiinţează complete de judecată  
specializate în judecarea problemelor complexe 
legate de  discriminarea persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Art. - (1) Persoanele   cu    117. dizabilitati
benefi ază   de   protecţie împotriva ci neglijării şi 
abuzului, indiferent de locul unde acestea se află. 
(2)în cazul în care persoana cu  ,  dizabilitati
indiferent de vârstă, este în imposibilitate 
totală sau parţială de a-şi administra
bunurile personale, aceasta beneficiază de protecţie 
juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă 
juridică
(3) 

 gratuita. 
Odată cu preluarea tutelei, tutorele are obligaţia 

de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile şi 
imobile şi de a le pune la dispoziţia organelor de 
control ori de câte ori acestea o cer. 
(4) In cazul în care persoana cu dizabilitati  nu 
are rude sau persoane care să ţa  accepte tutela, instan
judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea 
administraţiei publice locale sau, după caz, 
persoana juridică privată care asigură protecţia şi 
îngrijirea persoanei cu  . dizabilitati
(5) Monitorizarea  rii    obligaţiilor    respectă
care    revin tutorelui persoanei cu handicap este 
asigurată de autoritatea tutelară din unitatea 
administrativ-teritorială în raza căreia îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu  . dizabilitati
(6)   
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 Parintele, reprezentantul legal, tutorele precum 
si ONG-urile de profil pot asista persoanele cu 
dizbilităţi în orice demersuri pentru obţinerea 
drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi pot 
sesiza, în numele persoanelor cu dizabilităţi, orice 
persoană juridică şi orice autoritate administrativă cu 
privire la încălcarea drepturilor acestor persoane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin 3  de la art.23 se reformuleaza si devine  
alin(3) de la art.117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin 6 de la art.23 se reformuleaza si devine  
alin(6) de la art.117. 
. 



 
 
 
 
 
119. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7)  Judecarea cauzelor care au ca obiect obţinerea 
de către persoanele cu   a drepturilor 
prevăzute de prezenta lege se face c eleritate. 
 
Sectiunea 7 
Ccultura , sport , turism 
 

dizabilitati
u c

Art. (1) Autorităţile competente ale 118- 
adm ţiei publice au obligaţia să faciliteze inistra
accesul persoanelor cu  la valorile dizabilitati
culturii, la obiectivele de pat stice, sportive rimoniu, turi
şi de petrecere a timpului liber. 
(2) In vederea asigurării accesului persoanelor 
dizabilitat cu la cultură, sport şi turism, autorităţile 
administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 
a)să sprijine participarea persoanelor cu dizabilitati 
şi a familiilor acestora la manifestări culturale, 
sportive, turistice; 
b)să organizeze,  în  colaborare  sau parteneriat  
cu persoane juridice, publice sau private, 
manifestări şi activităţi culturale, sportive, de 
petrecere a timpului liber; 
c)să asigure condiţii pentru practicarea sportului 
de către persoanele cu ; dizabilitati
d)să sprijine activita zaţiilor sportive  tea organi
ale persoanelor cu  . dizabilitati
Art. 119 
(1)Copiii şi adulţii cu dizabilităţi, asistenţii personali 
ai copiilor sau ai adulţilor cu dizabilităţi precum şi 
asistenţii personali profesionişti care îi însoţesc 
beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la 
spectacole, muzee, ştranduri, terenuri de sport, 
manifestări artistice şi sportive. 
(2) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin.(1) 
se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor, al Agenţiei Naţionale 
pentru Sport, din bugetele locale sau, după caz, din 
bugetul organizatorilor publici sau privaţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reformuleaza alin 3 si 4 si devine alin.1 de 
la art.119. 
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121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sectiunea 8 
Facilitati fiscale 
Art.120(1)Persoanele cu dizabilitati grave, 
accentuate si medii  beneficiază de următoarele 
facilităţi fiscale: 
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii; 
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi 
teren; 
c) scutire   de   la   plata  impozitului, 
asigurarii obligatorii rovignetei asupra      si a 
autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi 
mototriciclurilor, adaptate handicapului; 
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi 
economice şi viza anuală a acestora; 
e) scutire de plata taxei pentru parcarea 
mijloacelor de transport personale; 
f) scutire de la plata taxelor succesorale; 
g) scutirea de la plata taxelor vamale pentru 
introducerea în ţarã pentru folosinta proprie, o datã 
la 8 ani, la alegere a unei motociclete/ motorete/ 
autoturism, adaptate special pentru transportul 
persoanelor cu dizabilităţi; 
(2) In situaţia în care persoana cu dizabilităţi este în 
incapacitatea de a conduce  motociclete, motorete 
sau autoturisme adaptate special pentru transportul 
persoanelor cu dizabilităţi, acestea vor putea fi 
conduse de către apaţinătorii  sau asistenţii personali 
ai acestora. 
 (3) De prevederile art.120, alin. 1, lit.b) beneficiază  
şi familia care are în întreţinere o persoană cu 
dizabilităţi. 
 
 

 
 
Vechiul art.24 devine art.120. 
 
 
 
 
 
 
La art.120 se reformuleaza lit. c ), se elimia  
lit.e) din articolul initial si se introduc  
aliniatele noi. e), f) si g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art.120 se introduce alin.2 si alin.3 complet 
nou. 
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122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.  (1) Persoanele adulte cu 121- dizabilitati 
grave i accentuate pot beneficia de crş edit a cărui 
dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, pentru achiziţionarea unui singur mijloc 
de transport şi pentru adaptarea unei locuinţe 
conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia 
plăţii la scadenţă a ratelor creditului. 
(2) Beneficiază de prevederile  alin.(l)  şi  
familia  sau persoana care are în îngrijire copii cu 

grave sau  accentuate, indiferent de 
arsta. 

 
Sectiunea 9 
Obligatiile persoanelor cu dizabilitati, ale familiei 
sau reprezentantilor legali 

dizabilitati 
dizabilitate si v

Art.  Persoanele cu i au următoarele .122- dizabilitat
obligaţii: 
a)să  se prezinte, din oficiu sau la solicitare, 
pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu; 
b)să depună diligentele necesare pentru a 
beneficia de drepturile prevăzute de lege; 
c)să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul 
de recuperare pentru copilul cu , respectiv dizabilitati
în planul individual de servicii  cu al adultului

dizabilitati; 
d)sa se participe si sa se implice in procesul 
premergator incadrarii in munca ; 
e)să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii 
care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 
orientarea profesională şi integrarea socială; 
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de orer orice 
modificare cu privire la gradul de i, dizabilitat
domiciliu sau reşedinţă, stare materială şi alte 
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situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 
 

 
Vechiul art. 25 devine actualul art.121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art. 55 devine actualul art.122 
 



124. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. - Persoana care are în îngrijire, .123.
supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu 
dizabilitati are următoarele obligaţii principale: 
a)   să asigure creşterea şi îngrijirea 
corespunzătoare a persoanei cu  ; dizabilitati
b)să respecte şi/sau să urm ăţile şi eze activit
serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru 
copilul cu , respectiv în planul individual  dizabilitati
de serv i cu ; icii al adultulu  dizabilitati
c)să însoţească persoana cu , la termenul dizabilitati
necesar sau  la solicitare, valuare  şi    pentru  e
reevaluare,  la comisiile  cu competenţă în 
domeniu; 
d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
e )   să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii 
care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 
orientarea profesională şi integrarea socială; 
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 48 de ore, orice 
modificare cu privire la  de ,  forma dizabilitati
domiciliu sau reşedinţă a i, stare m terială ş
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alte situaţii de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 
 

Vechiul art. 56 devine actualul art.123 



 
125. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPITOLUL  V 
Accesibilitate si adaptari publice  
Art..  In vederea asigurării accesului 124-
persoanelor cu  la mediul fizic, dizabilitati
informaţional şi com al, autorităţile publice unicaţion
au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: 
a) să promoveze şi să implementeze 

conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica 
crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de 
discriminare; 
b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea şi 
producţia de noi tehnologii de informare şi 
comunicare şi tehnologii asistive; 
d)să recomande şi să susţină introducerea în 
pregătirea iniţială a studenţilor a unor cursuri    
referitoare  la problematica   şi  a dizabilitatii
nevoilor  acestora,  precum  şi  la  
diversificarea modalităţilor de realizare a 
accesibilităţii; 
e) să faciliteze accesul persoanelor cu 
dizabilitati la noile tehnologii; 
e)   să   asigure   accesul   informaţiilor   publice  
pentru  persoanele cu ; dizabilitati
g) să asigure in rizaţi ai limbajului terpreţi auto
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mimico - gestual şi ai limbajului specific persoanelor 
cu surdocecitate; 
g) să  proiecteze   şi   să  deruleze,   în   colaborare  
sau parteneriat cu persoanele juridice publice 
sau private, programe de accesibilitate sau de 
conştientizare asupra importanţei acesteia. 
 

Vechiul art.57 devine actualul art.124 



126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.. - (1) Clădirile de utilitate publică, căile de 125
acces, clădirile de locuit construite din fonduri 
publice, mijloacele de transport în comun şi staţiile 
acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar 
pentru călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile 
de parcare, străzile şi drumurile publice, telefoanele 
publice, mediul informaţional şi comunicaţional vor 
fi adaptate conform prevederilor legale în 
domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit 
al persoanelor cu . dizabilitati
(2)Clădirile de şi cele istorice se vor patrimoniu 
adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, 
conform prevederilor legale în domeniu. 
(3)Costurile    lucrărilor    necesare    pentru  
realizarea adaptărilor  prevăzute  la alin.(l)  şi  
(4) Se  suportă din  bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale şi din 
sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital 
privat, după caz. 
(5)Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să includă reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau 
ai organizaţiilor neguvernamentale ale 
persoanelor cu  în comisiile de dizabilitati
recepţie a lucră rucţie sau de rilor de const
adaptare a obiectivelor prevăzute la alin.(l) şi (2). 

Art.  (1) Autorităţile prevăzute de lege au 126-
ob ia să elibereze autorizaţia de construcţie ligaţ
pentru clădirile de utilitate publică numai în 
condiţiile respectării prevederilor legale în domeniu, 
astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al 
persoanelor cu . dizabilitati
(2)Prevederile lică şi pentru clădirile de alin.(l) se ap
locuit care se construiesc ori pentru care se 
realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, 
de extindere şi/sau de modernizare, cu 
finanţare din fonduri publice. 
(3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în 
patrimoniul public sau privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale se face şi în 
condiţiile când nu se realizează lucrările prevăzute 
la alin.(2), la solicitarea persoanelor cu dizabilitati 
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grav, locatari ai acestora. 

Vechiul art.58 devine actualul art.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.59 devine actualul art.126 



128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. - (1) Pentru a facilita accesul neîngrădit al .127
persoanelor cu  la transport şi călătorie, ca, dizabilitati
până brie 2010, autorităţile  la data de 31 decem
administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri 
pentru: 
a)adaptarea tuturor mijloacelor de transport în 
comun aflate în circulaţie; 
b)adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de transport 
în comun conform prevederilor legale, inclusiv 
marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa 
de intrare în mijlocul de transport; 
c)montarea   panourilor   de   afişaj   
corespunzătoare nevoilor persoanelor cu  
dizabilitati vizuale şi auditive în mijloacele de 
transport public; 
d)să imprime cu caractere mari şi în culori 
contrastante rutele şi indicativele mijloacelor de 
transport în comun. 
(2)In termen de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, toţi operatorii de taxi au 
obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată 
transportului persoanelor cu   care dizabilitati
utilizează fotoliu rulant. 
(3)Constituie discriminare refuzul conducătorului 
de taxi de a asigura transportul persoanei cu 
dizabilitati şi a dispozitivului de mers. 
(4)Până  la  data  de  31   decembrie  2007,   
autorităţile administraţiei publice locale 
competente au obligaţia să ia măsuri pentru: 
a)adaptarea trecerilor de pietoni  de pe 
străzile şi drumurile publice conform 
prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj 
tactil; 
b)montarea sistemelor de semnalizare sonoră şi 
vizuală la intersecţiile cu trafic intens. 
(5)Câinele ghid care însoţeşte persoana cu 
handicap grav are acces liber şi gratuit în toate 
locurile publice şi mijloacele de transport. 
(6)Până la data de 31 decembrie 2010, 
administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii 
de transport feroviar au următoarele obligaţii: 
a)să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile 
principale de tren. pentru a permite accesul 
persoanelor cu  care utilizează fotoliul dizabilitati
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rulant; 
 

Vechiul art.60 devine actualul art.127 



 
 
129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile 
spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi 
 
Art. - (1) în spaţiile de parcare de pe lângă 128
clăd e utilitate publică, precum şi în cele irile d
organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate 
prin semn internaţional cel puţin 4% din numărul 
total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 
două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de 
transport pentru persoane cu  dizabilitati.
(2) Persoanele     cu         dizabilitati.
beneficiază     de     un card e pentru -legitimaţi
locurile gratuite de parcare. Autovehicolul care 
transportă o persoană cu , posesoare de dizabilitati.
cârd, beneficiază de parcare . gratuită
(3)   Modelul cardului-legitimaţie va fi stabilit în 
normele metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei legi.  Eliberarea 
cârdurilor se face de către autorităţile administraţiei 
publice locale. 
(4) Costurile aferente dreptului prevăzut la 
alin.(2)  se suportă din bugetele locale. 
(5) în spaţiile de parcare ale domeniului public şi 
cât mai aproape de domiciliu, administratorul 
acestora repartizează locuri de parcare gratuită 
persoanelor cu  care au solicitat şi au dizabilitati.
nevoie de astfel de parcare. 
(6)Constituie  contravenţie  parcarea  altor  mijloace   
de transport pe locurile de parcare adaptate, 
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional 
pentru persoane cu . Fapta este constatată dizabilitati.
de agenţii de circul  sau de personalul de control aţie
cu atribuţii în acest sens. 
 
Art.62.  (1) Editurile au obligaţia să pună 129-
matriţel lectronice utilizate pentru tipărirea e e
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cărţilor şi revistelor la dispoziţia persoanelor 
juridice autorizate care le solicită, pentru a le 
transforma în format accesibil persoanelor cu 
deficienţe de vedere sau de citire, în condiţiile Legii 
nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze 
secţii cu carte în formate accesibile persoanelor cu 
deficienţe de vedere sau de citire. 
 

 
 
 
Vechiul art.61 devine actualul art.128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.62 devine actualul art.129 



131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.  (1) Până la data de 31 decembrie 130-
2006, operatorii de telefonie au următoarele 
obligaţii: 

a )  să  adapteze  ce l  pu ţ in  o  cabină  l a  o  
ba ter ie  de  telefoane publice, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

b) să furnizeze informaţii despre costurile serviciilor 
în forme accesibile persoanelor cu . dizabilitati.

(2) Operatorii de servicii ban aţia să care au oblig
pună la dispoziţia persoanelor cu , la dizabilitati.
solicitarea acestora, extrase de cont ş aţii i alte inform
în formate accesibile. 
(3). Angajaţii operatorilor de servicii bancare şi 
poştale au obligaţia de a acorda asistenţă în 
completarea formularelor, la solicitarea persoanelor 
cu dizabilitati. 
 
Art. - Până la data de 31 decembrie 2007, 131
prop ietarii de spaţii hoteliere au următoarele r
obligaţii: 
c) să adapteze  cel  puţin  o  cameră pentru  
găzduirea persoanei cu  care utilizează dizabilitati.
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fotoliul rulant; 
d) să marcheze prin pavaj sau covoare 
tactile intrarea,recepţia şi să deţină harta tactilă a 
clădirii; 
c)         să monteze lifturi cu însemne tactile 

Vechiul art.63 devine actualul art.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.64 devine actualul art.131 



133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.  (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi 132-
locale, publice sau private asigură, pentru relaţiile 
directe cu persoanele cu  auditiv sau cu dizabilitati.
surdocecitate, interpreţ i ai limbajului i autorizaţ
mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei 
cu surdocecitate. 
(2) Metodologia de autorizare a interpreţilor va fi 
aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei 
şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei, la propunerea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu 
consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din 
România, precum şi a organizaţiilor 
neguvernamentale din domeniul surdocecităţii. 
 
Art. - (1) Autorităţile centrale şi locale 133
publice, precum şi instituţiile centrale şi locale, 
publice sau de drept privat, au obligaţia de a asigura 
servicii de informare şi documentare accesibile 
persoanelor cu  dizabilitati. 
(2) In termen a intrarea în vigoare a de 6 luni de l
prezentei legi, serviciile de relaţii cu publicul vor afişa 
şi vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu 
dizabilitati. vizuale, auditive şi mentale. 
 

134
ăţ

Art. - (1) Până la data de 31 decembrie 2007, 
autorit ile publice au obligaţia să ia măsuri pentru: 
a)   aceesibilizarea  paginilor  de   internet  proprii,   
în vederea  îmbunătăţirii  accesării  documentelor  
electronice  de  către persoanele cu handicap vizual 
şi mental; 
d) utilizarea pictogramelor în toate serviciile 
publice; 
e) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext 
pentru persoanele cu  auditive. dizabilitati.
(2) în achiziţia de ente şi soft-uri,  echipam
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instituţiile publice vor avea în vedere respectarea 
criteriului de accesibilitate. 
 

Vechiul art.65 devine actualul art.132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.66 devine actualul art.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.67 devine actualul art.134 



136. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art . (1)  Până  la  data de 31  135.-
decem 2007,  posturi le  de televiziune brie  
publice şi private au obligaţia: 
a) să   introducă   sistemul   de   descriere   vocală,   
în intervalele de timp posibile, secvenţele vizuale din 
filme documentare şi filme artistice; 
b) să subtitreze şi să interpreteze, în limbaj 
mimico- gestual, principalul buletin de ştiri şi cel 
puţin o emisiune de ştiri şi de interes public pe zi; 
c) să  dubleze,  de voce,  cel  pu ţ in  50% din 
totalul  filmelor documentare străine cu caracter   
documentar. 
(2) Posturile publice de televiziune au 
obligaţia să transmită, cel puţin o dată pe lună, un 
fim artistic cu descriere audio a imaginilor. 
 
 
 
 
CAPITOLUL VI 
Parteneriate 
Art.  (1) In activitatea de protecţie şi 136-
promovare a drepturilor persoanelor cu i,  dizabilitat
Autoritatea Naţională pentru Persoanel cu e 
Handicap, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale întreţin relaţii de dialog, 
colaborare şi parteneriat cu organizaţiile 
neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilitati 
sau care reprezintă interesele acestora, precum i  ş
cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu 
activitate în domeniu. 

 
          

(2) Parteneriatele pot fi private, publice şi publice 
– private.      
 (3). Principiile care stau la baza încheierii unui 
parteneriat sunt principiul independenţei juridice 
a fiecărei părţi şi principiul respectului reciproc. 
(4). Parteneriatul are obiective strategice concentrate 
pe efecte de dezvoltare de lungă durată sau cu 
obiective specifice şi care să se întindă pe o  
perioadă de  timp de  scurtă durată. 
(5) In scopul protejării şi ajutorării persoanelor cu 
dizabilităţi, părţile au dreptul şi libertatea de a intra 
de comun acord în orice parteneriat doresc. 
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Vechiul art.68 devine actualul art.135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.87 devine actualul art.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 136 se introduce alin 2, 3 ,4 si 5 
complet noi. 



 
138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.. (1) Se înfiinţează, pe lângă Autoritatea 137. 
Naţi ă pentru Persoanele cu Handicap, Comitetul onal
de analiză a problemelor persoanelor cu  cu  dizabilitati
rol consultativ, în următoarea componenţă: 

a)preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap; 

b)preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii 
din România; 
c)reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului; 
d)reprezentant al    Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
g) reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
reprezentant al unei organizaţii 
neguvernamentale pentru protecţia drepturilor 
omului; 
h) reprezentanţi ai organismelor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, precum şi ai altor 
organisme de drept public sau privat din domeniu, 
cu statut de membri nepermanenţi, în funcţie de 
problemele ce urmează a fi soluţionate. 
(2) Comitetul are următoarele atribuţii: 

  a) emite avize consultative cu privire la proiectele 
de acte normative care au ca obiect protecţia 
persoanelor cu , iniţiate de Autoritatea dizabilitati
Naţională pentru  cu Handicap sau de alte Persoanele
autorităţi competente; 
b) analizează problematica protecţiei persoanelor 
cu  şi propune măsuri privind dizabilitati 
îm ea condiţiilor de viaţă ale acestora; bunătăţir
c)sesizează   organele   competente   cu   privire   
la încălcarea drepturilor persoanelor cu . dizabilitati
(3)Comitetul se întruneşte în şedinţe ordinare 
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trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare, ori de 
câte ori este necesar. 
(4)Convocarea    membrilor    se    realizează    de    
către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap. 
 (5) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în 
orice alt loc pe care aceasta îl propune. 
(6) Secretariatul Comitetului se asigură de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
 

Vechiul art.88 devine actualul art.137 



 
 
 
 
139. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) Modul de organizare şi funcţionare se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
 
Art.  (1) La nivelul judeţelor şi 138-
sect or municipiului Bucureşti se vor oarel
înfiinţa, pe lângă direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
comitete de analiză a problemelor persoanelor 
cu . dizabilitati
(2) Infiinţarea, precum şi modul de 
organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre 
a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 
 
Art.  Autoritatea Naţională pentru Persoanele 139-
cu H icap, în parteneriat cu Consiliul Naţional al and
Dizabilităţii din România, stabileşte terminologia şi 
criteriile specifice persoanelor cu , în dizabilitati
vederea efectuării recensământului naţional. 
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Vechiul art.89 devine actualul art.138. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.90 devine actualul art.139 
 



141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPITOLUL VII 
Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu 
dizabilitati 
Art. (1) Protecţia persoanelor cu  140 dizabilitati 
se finanţează din următoarele surse: 
a)bugetul local al comunelor, oraşelor şi 
muncipiilor; 
b)bugetele    locale    ale   judeţelor,    respectiv    
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
c)bugetul de stat; 
d)contribuţii lunare de întreţinere a 
persoanelor cu , care beneficiază de dizabilitati
servicii sociale în centre; 
e)donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 
(2)Fondurile destinate sistemului de protecţie se 
nominalizează distinct în bugetul de stat şi în 
bugetele locale. 
(3)Pentru anumite servicii sociale furnizate 
persoanelor cu  se pot percepe taxe, în dizabilitati
condiţiile stab rnizorii de servicii ilite de fu
sociale publici sau privaţi acreditaţi, cu 
avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 
 
 
 
 
 
 
Art. 1.(1) Produsele şi serviciile realizate de 14
centrele pentru persoanele cu , aflate în  dizabilitati
coordonarea Autorităţii Na le pentru ţiona
Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate către 
persoane fizice şi juridice. 
(2) Sumele obţinute în condiţiile prevăzute la alin.(l) 
se fac venit la 

 
Vechiul art.91 devine actualul art.140.  
 
Se reformuleaza alin 2 de la art. 140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.92 devine actualul art.141 
 
Alin. 2 de la art.141 a fost reformulat fiind 
deficitar sub aspectul exprimarii normative. 
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bugetul centrului respectiv. 



143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.1 (1) Autoritatea Naţională pentru 42
Persoanele cu Handicap poate finanţa sau, după caz, 
cofinanţa, programe de interes naţional care au ca 
scop integrarea, incluziunea socială şi profesională 
a persoanelor adulte cu , precum şi dizabilitat
creşterea calităţii vieţii acestora. 
(2) Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(l), complementare acţiunilor finanţate la nivel 
local, pot avea următoarele obiective generale: 
a)realizarea investiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna 
funcţionare a serviciilor şi centrelor care asigură 
îngrijirea adulţilor cu  dizabilitati; 
b)realizarea de studii, cercet şi publicaţii în ări 
cadrul domeniului său de activitate; 
c)instruirea personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru 
persoanele cu ; dizabilitati
d)informarea ice despre drepturile opiniei publ
adulţilor cu  , prin campanii de  dizabilitati
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mediatizare; 
e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului 
de activitate a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap. 
(3)Programele de interes naţional prevăzute la 
alin.(l) se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi  Familiei, pe baza 
fundamentărilor elaborate de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
(4)Metodologia de selectare şi finanţare a 
programelor de interes  naţional  se  aprobă prin  
ordin  al  preşedintelui  Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. 
 
 

Vechiul art.93 devine actualul art.142 



144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. (1) Finanţarea sau, după caz, cofmanţarea 143
programelor de interes naţional prevăzute la 
art.142 alin.(l), se asigură din următoarele surse: 
a)bugetul de stat; 
b)fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
c)donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 
(2)Sumele alocate din sursele prevăzute la alin.(l) 
vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
(3) în scopul finanţării programelor de interes 
naţional prevăzute la art.142 alin.(l). Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate 
aloca fonduri din bugetul propriu: 
a)serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea
consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
b)organismelor private autorizate, potrivit legii. 
(4)Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin.(3) se 
face pe bază de convenţii, încheiate cu consiliile 
judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele 
private autorizate potrivit legii. 
(5)Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap poate finanţa proiecte din cadrul 
programelor de interes naţional ce 
urmează  să  fie realizate, pe bază  de 
conven ţie,  în colaborare cu ministere, cu 
alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau 
instituţii publice şi organisme private autorizate, 

potrivit legii. 
Art. Asociaţia Nevăzătorilor din România, 144. 
Asocia ia Invalizilor de Război Nevăzători din ţ
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România, Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu 
Personal Handicapat din Cooperaţia 
Meşteşugărească, Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii din România pot primi, în condiţiile 
legii, subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, exclusiv în completarea veniturilor 
proprii. 
 

Vechiul art.94 devine actualul art.143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vechiul art.95 devine actualul art.144 
 
 
 



146. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele 145
cu Handicap f
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inanţează proiecte proprii, proiecte ale 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în 
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, precum 
şi proiecte ale unităţilor protejate autorizate. 
(2) Metodologia de selectare şi finanţare a 
proiectelor se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap 
 

Vechiul art.96 devine actualul art.145 



147. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPITOLUL  VIII 
Răspunderi şi sancţiuni 
Art.146.- (1) Constituie contravenţii următoarele 
fapte: 
a)nerespectarea  dispoziţiilor  art.    alin.(l),  29
art.  art. art. , art. 43 , art. .30, 36, 40  44, art  51 alin. 
(6) ,ar .118, art. 119 alin.(1) 75 76, art.77, t  art. , art.
art.78, art.47, art.13, art.16 alin 2), art.48 .(
alin ), 1 alin ), art. , art.(4 art.5 .(5 125-131 .132 
alin.(l), art. , art.  alin.(3 , art.133-135 52 ), art.58 65 se 
sancţioneaz endă a 1000 lei la 5000 leă cu am  de l i; 
b)nerespectarea    dispoziţiilor    art.   alin.(6)  128  
se sancţionează cu amendă de la 200 l  1000 lei ei la
şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de 
parcare respectiv; 
(2)Sancţiunile prevăzute la alin.(l) se aplică 
persoanelor        fizice sau juridice vinovate. 
Constatarea   contravenţiei    şi    aplicarea  
amenzilor contravenţionale  prevăzute  la  
alin.(l)  se  fac  de  către  personalul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
împuternicit prin
ordin al preşedintelui acesteia 
(3)Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac 
venit la bugetul de stat alocat persoanelor cu 
dizabilitati. 
(4)Prevederile 
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  prezentului   articol   se   
completează  cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor,   aprobată  cu  modificări   şi   
completări  prin   Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(5)Prevederile prezentului articol se aplică 
începând cu data intrării  în vigoare  a 
normelor metodologice  de  aplicare  a
prevederilor prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
148. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149. 
 
 
 
 
150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151. 
 
 
 
 
 
152. 
 

 Art. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu 147 
de prestaţii sociale de către persoana cu dizabilitati 
sau familia acesteia se recuperează de la aceasta, 
inclusiv dobânzile aferente. 
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile 
alin.(l), nerecuperate din cauza decesului persoanei 
cu se recuperează, după caz, de la dizabilitati 
moş ilie sau reprezentanţi legali, în tenitori, fam
condiţiile dreptului comun. 
 
CAPITOLUL IX 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 Art.148.- Prevederile art.92 alin.(l) şi ale art.73 
intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. 

 
Art.149.- La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilitati, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art.18 
alin.(2) lit.d) şi e) şi ale alin.(5) şi art.19 alin.(l) 
lit.a), b), c) e), f), q) şi r), care se abrogă începând 
cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare prezentei legi. 
 
Art.150.- în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi şi le va supune spre aprobare prin, hotărâre a 
Guvernului. 
 
Art.151.-La data intrării în vigoare a prezentei legi  
se abrogă Ordonanţa de urgenţă a guvernului 
nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea 
în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, 
modificată prin Legea nr.10/2003 şi prin Legea 
nr.343/2004 precum şi orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 
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